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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ भाग कायालय 

कायपिञका मांक - ११ 
सभावृ ांत 

 
 दनांक -  ०६/०१/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा 
बुधवार द.०६/०१/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे     “संत 

ाने र महाराज”  सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस 
खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होत.े 
  

१. मा.िवनया दप (आबा) तापक र – सभापती 
२. मा.सुपे आशा र व    
३. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
४. मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
५. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर               
६.   मा. दा बाजीराव लांड े

७.   मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होत.े 
 

         मा. ी.चं कांत इंदलकर-. . े ीय अिधकारी, मा. ीिनवास दांगट- शासन 
अिधकारी, मा. ी.गायकवाड जीवन -(कायकारी अिभयंता- थाप य),  मा. िवण 
घोडे - (कायकारी अिभयंता-िव ुत), मा. ी. ही.सी.काळे –उपअिभयंता ( थाप य),  
मा. ी.संजय घुबे - उपअिभयंता ( थाप य), मा. ी.क डे के.बी.उपअिभयंता, 
(पाणीपुरवठा), मा.मनोज सेठीया–उपअिभयंता, (जलिन:सारण),मा. ी.बोरावके 
डी.एच. उपअिभयंता ( थाप य) मा. ी.एस.एस. कु-हाड–ेक.अिभयंता (िव ुत), 
मा. ी.पवार ही.एस. क.अिभयंता (िव ुत) मा. ी.इ पकायलएस.एच.लेखािधकारी, 
मा. ी.तानाजी दात-े सहा.आरो यािधकारी, मा. ी.बी.के.तापक र- सहा.उ ान 
सहा यक, मा.संभाजी ऐवले – समाजिवकास अिधकारी – नागरव ती िवकास 
योजना, मा. ी.हनवते पी.एस.- समाजसेवक, मा.राजेश जगताप- कायालयीन 
अिध क, ी.नाडेकर बी.के. (स.िश), ी.िशवाजी िव ालय, भोसरी, मा. ी.फुगे 
एन.जे.- सहा. डा पयवे क 
 ----- 
 
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात  
करणेत येत आह.े    
 ------ 
                
 



 -  - 

 

2

2

 
         उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल.े 
 
िवषय मांक  १. तरतूद वग करणाबाबत.प . थाप य िवभागाकडील प  .  
                       इ था/१/कािव/१३/२०१६, द.५/१/२०१६. 
 
िवषय मांक २. भोसरी स.न.ं१येथील िनयोिजत आंतररा ीय कु ती िश ण क ास  
                      पै.मा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय कु ती िश ण क  असे  
                      नांव देणेबाबत. मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे यांचे प . 
िवषय मांक ३.वॉड .३५ मधील पी.एम.टी.चौकाजवळील ी.छ पती िशवाजी  
                     महाराज पुतळयाचे सुशोिभकरण करणेबाबत. मा. Adv.िनतीन  
                     ाने र लांडगे यांचे प . 
 ----         

अ) दनांक ०२/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा(काय मपि का १०)      

     सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
                                              -------  

ठराव मांक-  २२    िवषय मांक- १ 

दनांक- ६/१/२०१६      
सूचक- मा.अनुराधा गोफण े    अनुमोदक- मा.सुरेखा ग हाण े
संदभ – कायकारी अिभयंता, थाप य यांचेकडील   दनांक १५/१०/२०१५ चे प .  
          इं ायणीनगर मधील चौकास नाव देणेबाबत. मा.आमदार महेशदादा कसन  

लांडगे यांचे  दनांक  ९/१०/२०१५ चे प  मा.आमदार महेशदादा कसन लांडगे 

यांनी  यांचे बंधू ी.राज  लांडगे, रा.भोसरी या ठकाणी वा त ास असून यांनी 

यांचे वडील  कै. िव णू सोपान लांडगे  उफ   मालक  यांचे नांव इं ायणीनगर मधील 

ितलक रेिसडे सी चौकास नाव दे यास मा यता दे यात येत आह.े  

सदर ठराव सवानमुते मंजूर झाला. 

------ 
ठराव मांक- २३    िवषय मांक- २ 

दनांक- - ६/१/२०१६      
सूचक- मा.       अनुमोदक- मा. 
संदभ – मा.अिखल भारतीय छावा मराठा युवा संघटन, गणेश जाधव, अ य , पपरी  
          चचवड शहर िज हा यांचे दनांक ४/१२/२०१५ चे प . 
 भोसरी यथेे न ान ेचाल ूकर यात आलेली (बीआरटी) भोसरी बस ट मनलला  
शहीद संतोष महाडीक  अस ेनाव दे याबाबत. िवषय . २ चा िवचार पुढील सभे या 
वेळी कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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 ------ 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक- २४   िवषय मांक- १ 

दनांक- - ६/१/२०१६     

सूचक- मा.अनुराधा गोफण े   अनुमोदक - मा.आशा सुप े

संदभ- थाप य िवभागाकडील प  . इ था/१/कािव/१३/२०१६,  

         दनांक ५/१/२०१६ चे कडील प . 

इ े ीय कायालय थाप य िवभागाकडील अ थायी अ थापना या       

लेखािशषावर सन २०१५-१६ करीता तरतूद र. .१००००/- करणेत आली होती.                    

द. ४/१२/२०१५ अखेर र. . ३६१०/- इतका खच झालेला आहे व उवरीत िश लक 

र. .६३९०/- इतक  असून स ि थती पाहता ती कमी आह.े इ े ीय कायालय 

थाप य िवभागाकडील सन २०१५-१६ चे बोनस तथा सानु ह अनुदान या 

लेखािशषावर तरतूद र. .१५,००,०००/- इतक  आह े यामधुन द. २३/१२/२०१५                                                                                                                              

अखेर र. .११,१९,८७१/- असा खच झालेला आहे व उवरीत िश लक 

र. .३,८०,१२९/- इतक  आह.े या रकमेमधून र. .५०,०००/- इतक  र म 

थाप य अ थायी अ थापना या लेखािशषावर वग करणे आव यक आह.े इ े ीय 

कायालय थाप य िवभागाकडील अ थायी अ थापना या लेखािशषावर २०१५ -

१६ करीता तरतूद र. .१०,०००/- इतक  आह.े द. ४/१२/२०१५ पयत सदर लेखा 

िशषावर र. .३६१०/- खच झालेला आहे व उवरीत र. .६३९०/- इतक  िश लक 

आह.े स ि थतीत पुढील कालावधीसाठी सदरची र म कमी असलेने इ थाप य    

िवभागाकडील बोनस तथा सानु ह अनुदान या लेखािशषावरील तरतूद 

र. .१५,००,०००/- मधून ५०,०००/- इतक  वग करणे व मुंबई ांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका अथसंक पीय         

िशषातून दुस-या अथसंक पीय िशषात वग करावया या रकमा िनयमानुसार वग 

करणेस मा यता दे यात येत आह.े सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 

ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

         --- 
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ठराव मांक-२५   िवषय 
मांक- २ 

दनांक- - ६/१/२०१६                                                                                                                                 
सूचक- मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक-मा.सुरेखा ग हाण े
संदभ-  मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे यांचे प . 
 भोसरी येथील भाग .३५ (भोसरी गावठाण) स.न.ं१ येथे पपरी चचवड 
महानगरपािलके तफ आंतररा ीय दजाचे कु ती िश ण क  बांधणेबाबत कायवाही 
चालू आह.े सदर कु ती िश ण क ास ” प.ैमा तराव रावजी लांडगे आंतररा ीय 
कु ती िश ण क  ” असे नाव दे यास मा यता दे यात येत आह.े        
                                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       ---- 

ठराव मांक-२६   िवषय मांक- ३ 

दनांक- - ६/१/२०१६     
सूचक- मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे  अनुमोदक-मा. चं कांत वाळके 
संदभ-  मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे यांचे प . 
         वॉड .३५ मधील पी.एम.टी.चौकाजवळील ी.छ पती िशवाजी महाराज 
पुतळयाचे सुशोिभकरण करणते येणार असून चौथ-याची उंचीही वाढिवणेत येणार 
आह.े यासाठी पुतळयाचा चौथरा, मेघडंबरी व संर क जाळी तोडणे आव यक आह.े 
सदरची कामे सुशोिभकरणासाठी आव यक अस याने पुतळयाचा चौथरा मेघडंबरी, 
संर क जाळी इ.तोड यास व पुतळयाची उंची वाढवून सुशोिभकरण करणेस मा यता 
दे यात येत आह.े        
                                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े    

                                                                              सही/-     
    (मा.िवनया दप (आबा) तापक र) 
               सभापती 
                                                                                इ भाग सिमती 
                        पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 

-इ ेका/कािव/४/३०/२०१६ 
दनांक-  २७/०१/२०१६                       सह /-  

  
                                             शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                           इ ेञीय कायालय 
           पपरी चचवड महानगरपािलका 
    भोसरी - ३९ 

 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.                                         
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द.६/१/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे मािसक सभेत 

खालील माणे मा.नगरसद यांनी चचा केली.  
मा.चं कांत वाळके – िशलाई मिशन बाबत पेपरला वाचले होत.े गे या २०१३ पासून 
कोण याही कारचे मिशन वाटप केले नाही. कोण या भागाम ये कती िमळाले आहे  
हे मािहती झाले पािहजे. याची यादी िमळाली तर बरे होईल.  
मा.ऐवल े -  िशलाई मिशन ८,५००वेब साईटवर िस द केली आह.े हे भांडार    
िवभागाशी संबंधीत आह.े भंडार िवभागाने खरेदी क न नागरिवकास िवभागा या 
ता यात द या तरच नागर िवकास  िवभाग िशलाई मिशनचे वाटप करील. 
मा.आयु  साहेब वत: स मा.नगरसेवकांना िव ासात घेऊन अहवाल िस द 
करणार आह.े   िशवण यं  खरेदी करायची का नाही हे मा.आयु  साहेब ठरवणार 
आह.े मा.आयु  साहबेांनी मा यता दली तरच खरेदी करणार आह.े आमचे फ  
वाटपाचे काम आह.े  
मा.चं कांत वाळके – जर मा.आयु  साहेबांनी मा यता दली तर वाटप कर यास  
कती कालावधी लागेल? 

मा. ऐवल े-  कालावधी मी नेमका सांगू शकत नाही. ठेकेदाराला कालावधी दला आहे 
यानुसार होईल.  

मा.िवनया दप (आबा) तापक र- सभापती-  सायकल वाटप बाबत काय झाल?े 
मा. ऐवल े– संबंधीत ठेकेदाराला ऑडर दली आह.े वेब साईटवर िस द केले आह.े 
ये या आठ दवसात िस द होणार आह.े  
मा. दा लांडे – पवनाथडी बाबत काय प रि थती आह.े 
मा. ऐवल े– पवनाथडी १२/२/२०१६ ते १४/२/२०१६ या दर यान असणार आह.े 
द.४/१/२०१६ पासून न दणी चालू आह.े जे बचतगट स या चालू असनू,  दड वष 

पुण झालेले आहे का हे बघून आधार काडबाबतची झेरॉ स बघूनच न दणी करणार 
आह.े जे फॉम दे यात येतात याम ये सिव तर मािहती आह.े िनयमा माणे मिहलांचे 
पासबुक व संपूण रेकॉड तसेच जे बचतगट स या चालू आहेत अशा बचत गटांना     
िमळणार आह.े  

बचतगटांना अनुदान दे यासाठी मा.आयु  साहेबांकडे फाईल आह.े मा. थायी 
सिमतीम ये चार वेळा मुदत दली आह.े मुदतवाढ द यामुळे उिशर झाला आह.े सव 
तयार आह.े ३१ माच २०१६ पयत दे याचा य  करणार आह.े अपा  झालेले जे 
असतील यांनी मिह या या पिह या सोमवारी िवभागाम ये चौकशी कर यात यावी. 
नगरिवकास िवभागाने मा.आयु  साहेबां या सहीने इ भाग कायालयाम ये प    
दले आह.े भागाम ये बैठक व था करावी. तीन खु या, दोन टेबल, एक कपाट 

असावे.  इ भागाचे नागरव ती िवभागाचे काम इथेच होईल. दोन कमचारी येथेच 
बसून येथील काम करणार आहते. कमचारी तेथे आले क , समाज िवकास           
िवभाग/नागरव ती िवकास िवभाग असे नाव दे यात यावे. लगेच यांची बस याची 

व था कर यात यावी. 
सायकल, िशवण यं  तसेच इतर २४ सुिवधांचा लाभ ३१ माच पयत दला 

जाईल. 
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मा.चं कांत वाळके -  आमचे येथील पाणी पुरवठा िव कळीत आह.े आ ही           
िवचारणा केली असता पाणी कपात आहे असे सांग यात आल.े यामुळे पा याला 

ेशर नाही. असे या िवभागाचे उ र दे यात आल.े पा याबाबत सुधारणा कर यात 
यावी. दर गु वारी एमआयडीसीची लाईट व था जाणार आह.े याब ल         
महापािलकेने काय व था केली आह.े संपूण भोसरी प रसरात लाईट जाणार आह.े  
मा.अंकुश क डे –(उपअिभयंता पाणीपुरवठा) -  लोडशेड गचा ितसरा गु वार आह.े  
मा. े ीय अिधकारी – अगोदर सूचना दे यात यावी.  
मा.चं कांत वाळके - एमआयडीसी २४ तास लाईट  देणार नाही. याचा शु वार, 
शिनवार पा यावर प रणाम होणार आह.े 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र- सभापती – आम याकडे सगळया व यांम ये 
पाणी कमी येत.े यासाठी काय उपाययोजना करणार आह.े 
मा.अंकुश क डे –(उपअिभयंता पाणीपुरवठा) – टँकरने पाणीपुरवठा कर यात येईल.  
पा याची टाक  भरली पािहजे  असा य  केला जाईल. 
मा.चं कांत वाळके – नागरीक यावेळी आ हाला त ार करतात यावेळी 
नागरीकांना आ हाला त ड दयावे लागत.े नगरसेवक हणून आ हाला यांचेशी 
बोलावे लागत.े 
मा.आशा सुप े– साई हॉ सग सोसायटी समोर एक पाईप लाईन िलकेज झाले आह.े 
तेथील लंबर काहीही करत नाही. या लंबरची बदली करावी. िलकेज ॉ लेम 
याचेकडून वि थत होत नसेल तर याचा काय उपयोग. पाणी १०.०० वा. येत.े 

स.नं.९ संभाजीनगरम ये पाणी येत नाही. आता बजेटला तीन मिहने रािहले आह.े 
सवच मह वा या िनिवदावर सही केली आह.े सव  आऊट झाले आह.े ते लवकरात 
लवकर िस द करावे.  
मा.जीवन गायकवाड (कायकारी अिभयंता थाप य) -  लवकरच  ३१ माच पयत 
करणार आह.े  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र- सभापती – आमचेकडील डांबरीकरणचे काय 
करणार आह?े 
मा.जीवन गायकवाड (कायकारी अिभयंता थाप य) – एज सीबरोबर िमट ग 
झा यावर काम कर यात येईल. 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र- सभापती – अलंकापुरी येथील पाईप लाईन कधी 
चालू कर यात येईल? 
मा.बगली उपअिभयंता (पाणीपुरवठा) – प ावतीनगर पासून बीआरटी चालू आह.े 
ले ट साईडमधून पाईप लाईन चालू क न देतो. टे कल आहे या माणे आ ही 
करणार आह.े  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र- सभापती – दुस-या व तीला जाणारा वॉल बंद 
करता. व पाणी चालू करता. प ावती पासून पाईप लाईन कधी चालू करणार? 
वॉलचा तु हाला काय ॉ लेम आह?े पा याची त ार एकही आली नाही तर बरे 
होईल. टॉयलेट अनुदान दुस-या ट यात असते ते कधी देणार आह?े 
 
 
 
 



 -  - 

 

7

7

 
 
मा.तानाजी दाते –(सहा आरो यािधकारी) – पिहले १३६ टॉयलेट दले आह.े 
१७४ बांधकाम पुण झाले आह.े व ेनेजला जोडले आह.े ते सव दुसरा ह ा 
देणार आहे. ा  होणारे अज व अनुदान देणे याम ये तफावत होती. ४६० अज 
अपलोड केले आह.े १७४ सीटी तसेच जशा सूचना देतील या प दतीने काम 
करावे लागते. 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र- सभापती – धुराची फवारणी, कच-याची 
गाडी वेळेवर येत नाही. 
मा.सुरेखा ग हाण े– कच-याची गाडी दोन चौक कचरा घेतला क  लगेच जाते,  
परत कच-याची गाडी येतच नाही. तसाच कचरा पडून राहतो. 
मा.तानाजी दाते -(सहा आरो यािधकारी) – ठीक आहे मी कमचा-यांकडून काम 
क न घेतो. 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र- सभापती – धूर फवारणी टडर कोणाकडे 
आहे यांना बोलावून या. कुठ याच ठकाणी धूर फवारणी होत नाही. औषध 
फवारणी सु दा होत नाही. आ हाला एक कच-याची गाडी वाढवणे. 
मा.तानाजी दाते -(सहा आरो यािधकारी) – धूर फवारणी करणा-या कमचा-
याला या भागाम ये सहा दवसासाठी एक पा कट दलेले असते. या प दतीने 
ते धूर फवारणी करतात. कच-याची एक गाडी खराब आह.े खासदार, आमदार 
िनधीतून वाहन िमळाले तर बरे होईल. मा यता असेल तरच गाडी खरेदी क  
शकतो.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र- सभापती – इ भागासाठी एक कच-याची 
गाडीची मागणी करा. 
मा.चं कांत वाळके – चाफेकर चौकमधील फोटो व बातमी होती. तेथील 
अित मण सगळे ि लअर झालेले होते. तसे आपलेकडे झाले पािहजे.   
मा.आशा सुप े- आळंदीरोड होईल का ि लअर आपले पण पेपरम ये फोटो येईल. 
मा.अनुराधा गोफण े -  ब-याच कामां या वकऑडर झाले या आहेत. बाक या 
कामा या वकऑडरचे काय झाल?े 

मा.जीवन गायकवाड (कायकारी अिभयंता थाप य) – १४८ िनिवदा आहेत. 
११ िनिवदा अजून काढाय या आहेत.१३६ िनिवदा अजून केले या आहेत. पाच 
लोकांनी तरतूद कमी कर यासाठी प  दल े आह.े १३१ ठेकेदार तयार आह.े 
मा. थायी सिमतीम ये २५ लाखाचे वर असलेली तीन कामे आहेत. १० कामे 
सीलसाठी आह.े १३१ कामाची वकऑडर दलेली आह.े करारनामा प  दलेल े
आह.े नवीन १३ कामांची िस दी केली आहे. ५ कामांना सीलसाठी पाठिवली 
आहे. सहा कामे आहेत  एकही ठेकेदार ा  झालेला नाही. संडास, लॉकची 
कचकट कामे आहेत यामुळे ठेकेदार नाही. १५ दवसाची मुदतवाढ असते. 

८,१० दवसात ते काम होईल. ११ नवीन कामे आहेत या कामांना वेळ लागेल. 
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मा.सुरेखा ग हाण े– माझे वॉडमधील ीजचे कामाचे काय झाल?े 
मा.जीवन गायकवाड (कायकारी अिभयंता थाप य) - उपअिभयंता  यांनी 
पाहणी के यानंतर यांचा अहवाल देतील. िचफ इंिजिनअर िमट गला ठरवतील. 
फ  परवानगी यायची आह.े  िपलर उभे क न ते काम करणार आह.े 
मा.चं कांत वाळके -  भोसरी ते वाक  पयत र ता होणार आहे असे पेपरला 
आले होते.  आपलेकडील ६१ मीटर र ता होणार आहे का? 
मा. उपअिभयंता  - ािधकरणचा भाग आहे तो. हे सगळे काम ािधकरण 
करणार आह.े ४५ मीटर र ता करणार आह.े साडे बावीस मीटर यां या 
ता यात नाही. महापािलका ह ीत संपादन केले आह.े 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र- सभापती – आमचेकडील ि वम ग पुलाचे 
काय झाल?े 
मा.जीवन गायकवाड (कायकारी अिभयंता थाप य) – बांधकाम परवानगी 
िवभागाकडून परवानगी यावी लागेल. याकरीता दहा, पंधरा दवस लागतील. 
बांधकाम परवानगी िवभागाकडील परवानगी िशवाय टेडर घेता येणार नाही. 
 
 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
 
 


