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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ भाग कायालय 

कायपिञका मांक - ४ 
सभावृ ांत 

 
 दनांक -  ७/०७/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.०७/०७/२०१६ 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 होते. 
 

१. मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े– सभापती 
२. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
३. मा.सुपे आशा र व  
४. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५. मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
६. मा.जा लदर (बा पु) शद,े 
७. मा.सौ.सुरेखा शंकर ग हाणे 
८.  मा.आहेर संजय िनवृ ी- ि वकृत सद य 
९.  मा.सोमवंशी काश बबनराव - ि वकृत सद य 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

         मा. ी.चं कांत इंदलकर- े ीय अिधकारी, मा. ीिनवास दांगट- शासन 
अिधकारी, मा.जीवन गायकवाड, काय अिभयंता ( थाप य), मा.थोरात– काय अिभयंता, 
(िव ुत)), मा. िवण घोडे – कायकारी अिभयंता (िव ुत) मा.जयंत बरशे ी काय. अिभयंता 
(पाणीपुरवठा), मा. ी.क डे के.बी. उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), मा.संजय घुबे - उप 
अिभयंता, मा.वाघमारे एस.बी.- उप- अिभयंता ( थाप य),   मा.लांडे बी.पी –उपअिभयंता 
(िव ुत) मा.मनोज सेठीया – उपअिभयंता (जिन), मा.अचना अ रदे  क.अिभयंता, 
मा.धडस ए.आर.- क.अिभयंता (जिन), मा. ही.एस. राऊत- क.अिभयंता (पापू),  मा.बगली 
एस.ए. - क.अिभयंता (पापू), मा. दि वजय पवार - क.अिभयंता (पापू), मा. ी. इ पकायल 
एस. एच.  लेखािधकारी, मा.दाते टी.एच. – सहा. आरो य अिधकारी, मा.एस. ही.बगाडे 
(सहा.उ ानअिध क),मा.देशमान ेपी.एच.-काया.अिध क, मा.नाडेकर बी.के.सहा. िश क, 
मा. ी.फुगे एन.जे.- डा पयवे क,   
 
 ----- 
 
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात  करणेत 
येत आह.े    ------   
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उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेत आल.े 

------- 
िवषय मांक  १. भाग . ३३ गवळीनगर मधील जय महारा  चौक येथील कमानीस  
                          “छ पती िशवाजी महाराज वेश ार ” असे नामकरण करणेबाबत.    
                           मा.जा लदर शद,े मा.अनुराधा गोफणे यांचे द. ७/७/२०१६ चे प . 
 
           अ) दनांक १/६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ०३)    

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

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

ठराव मांक- १०     िवषय मांक- १ 

दनांक- ७/७/२०१६      

सूचक- मा.जा लदर शद े     अनुमोदक- मा.चं कांत वाळके 
संदभ – मा.जा लदर शद,े मा.अनुराधा गोफणे यांचे द. ७/७/२०१६ चे प . 
  भाग . ३३ गवळीनगर मधील जय महारा  चौक येथील अि त वातील जुनी 
कमान जीण व कमकुवत झा याने या ठकाणी जु या कमानीचे नुतनीकरण करणेत आले 
आह.े तसेच सदर या कमानीचे काम पुण वा या मागावर आह.े सदर कमानीस                           
“छ पती िशवाजी महाराज वेश ार ” असे नामकरण के यास प रसराची शोभा वाढणार 
आह.े तरी भाग . ३३ गवळीनगर मधील जय महारा  चौक येथील कमानीस     
“छ पती िशवाजी महाराज वेश ार ” असे नामकरण करणेस मा यता दे यात येत आह.े 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता सदरची पुढील कायवाही करणेत यावी. 
      सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
                      सही/- 

            डॉ. दा बाजीराव लांडे 
                     सभापती 
                                                                                         इ भाग सिमती 
                    भोसरी – ३९.                         
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/४७८/२०१६ 

दनांक- २८/०७/२०१६   

                          सह /- 
                                                           शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                                                 इ ेञीय कायालय, 
भोसरी – ३९  

 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी                               
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.                                         
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 द.७/७/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे मािसक सभेत 
खालील माणे मा.नगरसद यांनी चचा केली.  
मा.वसंतराव (नाना) ल ढे – दाते साहेब सहा.आरो य अिधकारी यांना दोन तास फोन 
करीत होतो परंतू यांनी  फोन घेतला नाही.  आयु  साहेबांना फोन केला होता परंतु ते 
परदेशात अस यामुळे यांचा फोन लागत न हता. आयु  साहेब सु दा लगेच फोन घेतात. 
सगळे अिधकारी रसपे ट देतात. परंतू दाते साहेब का असे वागतात. नगरसेवकांचा 
अवमान केला हणून यांना नोटीस दया.  काही तरी Action या. दोन तास वाट       
पािह यावर सु दा फोन केला नाही.  
मा. े ीय अिधकारी -  या ठकाणी अिधका-यांना सूचना दे यात येते क , या काही 
अडचणी आहेत या संदभात वरीत कायवाही कर यात यावी. महापािलकेने आप याला 
फोन दलेले आहेत. फोन न उचलणे हे चुक चे आह.े फोन करणे आव यक आह.े अशा कारे 
त ार ा  झा यास यावर कारवाई कर यात येईल. याची सवानी न द यावी.   
मा.वसंतराव (नाना) ल ढे – आमचे वॉडमधील कचरा उचलला नाही. कच-याचा वास 
सुटला आह.े  
मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े(सभापती) – नानां या वॉडमधील कामे क न ावीत. 

मा.सुरेखा ग हाण े– माझे भागात कती दवस झाले आरो याचे कमचारी येतच नाही.  
मा.वसंतराव (नाना) ल ढे – नाले सफाईचे कामाची काय प रि थती आह?े शांतीनगर 
झोपडप ीचा खालचा भाग साफ केलेला नाही. अितशय घाण झालेली आह.े 
मा.सुरेखा ग हाण े – माझे वॉडमधील नाला सफाई कर यात यावी. काम कर यासाठी जे 
कमचारी येतात ते खूपच वय कर आहेत ते सफाईचे काम क  शकत नाही.  
मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े(सभापती) – तीन, चार मिहने पावसाळा आह.े सव वॉडमधील 

साफसफाईची कामे झाली पािहजे. ेनेज साफ  केले पािहज.े  सवाचे फोन नीट घेत जा.   
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता थाप य) –  एकूण ८० काम ेआहेत. ६५ काम ेपि लश 
होणार आह.े २२९ कामे पुण केलेली आह.े १० काम ेरािहली आह.े या कामाच ेइ टीमट 
होत नाही. 
मा.चं कांत वाळके – ३ मे पासून दवसाआड पाणी झालेले आह.े या कालावधीम ये 
टँकरची मागणी केली असता टँकर उपल ध केले याब ल तीनही अिधका-यांचे अिभनंदन 
करतो.  
      १५ वषापासून पाणीपुरवठा होत आह.े सात याने पाणी पुरवठा होत असला तरी या 
भागात पाणी वि थत जात नाही.  कदािचत पाईप लाईन चोकअप झाली असेल. 
िवजयनगर ९ नंबर सतत िड ब असते.  तेथे कोण याही कारची सुिवधा केलेली नाही. 
मला  असे वाटते क , सात याने पाणीपुरवठा कमी होत अस यामुळे तेथील चोकअप पाहणे 
गरजेचे आह.े कमी दाबाने पाणी येत अस यामुळे तेथील पा याचे पाईप लाईन बदलणे. 
िभमाशंकर सोसायटी येथे पाणी  येत न हते. तेथील चोकअप काढले असते तर व  ितथे 
१०० मीटर अंतरावर पाईप लाईन टाकली असती तर  पाणीपुरवठा झाला असता.  दघी 
भागाम ये अजून लोकसं या वाढणार आह.े  यामुळे ४ इंची पाईप लाईन टाकुन दया. न  
काय ो लेम आहे ते पाहणे.  
 आ ही संबंधीत नगरसेवक नेहमी सांगत असतो क , आमचे भागात मेन र ता आहे 
तेथे मोठमोठे ख े झालेले आहेत या र याचे काम करणे. िव ुतचे संबंधीत अिधकारी यांना 
सांगत असतो. मॅ झीन पासून सव लाईट चालू करणे.  
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परंतू आजकाल लोक पेपरला बातमी देतात. हॉ स अप वर बातमी देतात. आ ही सांगायचे 
अगोदर जे लोक सांगतात यासाठी काही तरी केले पािहजे.  
मा.आशा सुप े -  आमचे येथे र यावर रोज पा याची गळती होते. ितथे चोकअप आह.े ते 
काम पुण कर यात यावे.  
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता थाप य) –   ८४ कामापैक  ६ कामे जुनी आहेत.  ७८ 
कामाचे सबिमशन होईल. ५ कोटी ९० लाखाची कामे  आहेत. ३५ कामांची मुदतवाढ केली 
आह.े ६५ कामे कॉ ॅ टर िनिवदा  िस द केली आह.े स या १० कामांची टडर     िल ट 
काढली आह.े   
मा.वसंतराव (नाना) ल ढे - १५ जुलैपयत सव टडर या झाली पािहजे.  
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता थाप य) - ७८ कामापैक  ३५ कामांची मुदतवाढ केली 
आह.े 
मा.सुरेखा ग हाण े– माझे वॉडम ये सगळया र यावर पाणी येत आह.े जु या ेनेज लाईन 
आहेत या बुजवून टाक या पािहज.े  
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता थाप य) – िह दी कुल आहे या ठकाणचे र याचे 
सगळे पाणी जाते. तेथील ेनेज लाईन चोकअप झाली असेल. लाईट गेली क  सव बंद होते.  
मा.अनुराधा गोफण-े पिह या िल टम ये सगळया भागाची कामे काढली आहेत. सेकंड 
िल टम ये कुठली कामे आहेत.  
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता थाप य) – २५ लाखाची कामे आपण ओपन केली आह.े  
मा.अनुराधा गोफण े – सेकंड िल टचे कामाचे इ टीमेट तयार करणे. सगळया कामाची 
वकऑडर झाली पािहजे.  
मा.मनोज से ठया (उपअिभयंता जलिन:सारण) – ेनेजची २५ कामे रािहली आहेत. २२ 
कामांची िनिवदा िस द झाली आह.े ७ कामाचे टडर झालेले आह.े बाक ची कामे १५      
दवसात होईल. 

मा.लांडे (उपअिभयंता,िव ुत)  - ४४ कामाची िनिवदा िस द केली आह.े ५१ कामे 
िस दीला दली आहेत. २५ लाखाची ६ कामे आहेत. ती कामे पुढील ह यात होतील.  

मा.जयंत बरशे ी (कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा) -  भागातील २२ कामांची िनिवदा 
िस द झालेली आह.े आता धरण २६ ट े  भरलेले आह.े मागचे वष  ३९ ट े  होते. यामुळे 

आता आपण पाणी २४ ट े  कपात केलेले आह.े  
मा.आशा सुप े– आमचे वॉडमधील पाणी वापरासाठी या मोटस ज  के या आहेत या देऊन  
टाका. 
मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े(सभापती) – ज  केले या पा या या मोटस देऊन टाका. 

मा.जयंत बरशे ी (कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा) – ३३ मोटस ज  के या आहेत.  यावर 
ताव ठेव यात येईल व यानंतर  जो िनणय होईल ती कायवाही कर यात येईल. 

मा.संजय आहेर (ि वकृत सद य) – इं ायणीनगर येथील अनािधकृत ले स बाबत काहीही 
कायवाही केली नाही.  
मा. े ीय अिधकारी – पेिस फक सांिगतले होते यामुळे एकाच ठकाणचे ले स काढता 
येत नाही. अनािधकृत बांधकाम िवभागाला आप या सूचना देता येतील.  ठक आहे इथून 
पुढे िनयमाधीन कारवाई कर यात येईल. र यावरील ख े दु तीबाबत वरीत कायवाही 
सु  करायची आह.े भागांतगत कामाचे आदेश काढून कामकाज सु  करायचे आह.े  
मा.वसंतराव (नाना) ल ढे –  महापािलकेने  अंडर ाऊंड   केबल केलेली आह.े एमइसीबीने  
काही काम केले नाही. 
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मा. े ीय अिधकारी - िव ुतचे या या ठकाणी एमइसीबीचे बॉ स पडून आहे यासाठी 
एमइसीबीला कॉ टॅ ट क न िव ुत िवभागाने कायवाही करावी.  
मा.वसंतराव (नाना) ल ढे – पाणी पुरवठा बाबत कमतरता करावी. आरो य िवभागाने 
कचरा उचलणे, औषध फवारणी करणे,  धूर फवारणी करणे, या ठकाणी पा याचे डबके 
आहे यावर उपाययोजना करणे. ेनेज चोकअप वरीत काढणेची व था करणे, गटारे 
चोकअप काढणेचे कामकाज करावे. व नाग रकांना सहकाय करावे. 
मा.लांडे (उपअिभयंता,िव ुत)   - एलइडी बाबत िव ुत िवभागाकडून जी तरतूद केली आहे 
या माणे दले आह.े आता सव नवीन एलइडी आणणार आह.े  

मा.जा लदर शदे – ले स बाबत वारंवार सांिगतले आह.े पुलाखाली तर सगळीकडे ले स 
लावलेले असतात. यांचेवर फौजदारी दाखल करणे. बस टॉपचे फोटो या. सगळया 
सद याचंा कॉ टॅ ट नं. असतो.  
मा. े ीय अिधकारी - आरो य िवभागाचे नाला साफ कर याचे काम चालू आह.े   
अित मण िवभागाला कामाबाबत सूचना देतो.  
मा.जा लदर शदे – अित मण केलेतर यांचेवर फौजदारी गु हा दाखल केला पािहजे.   
मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े(सभापती) –  मिशनबाबत पा  झाले या नाग रकांना मिशन 

कधी िमळणार आह?े  सायकल वाटप कधी होणार आह?े  नाग रक घरी येतात.   
ीमती जय ी पवळे (समूह संघटक) -  मिशनची खरेदी नस यामुळे मिशन वाटप बंद आह.े 

सायकल वाटपची पाचवी यादी सु  आह.े    
मा.सुरेखा ग हाण े– मिशन व सायकल या पा  व अपा  या ा दया ात.  

ीमती जय ी पवळे (समूह संघटक)  -  सव योजनां या पा  व अपा  या ा स मा. 
नगरसद यां या वैयि क इमेल आयडीवर पाठिव यात येते. 
मा.अनुराधा गोफण े– आमचे येथ े ेनेज चोकअपचा ो लेम आह.े जी मुले कामे करतात ती 
कामे वि थत करीत नाहीत. पावसाळयाचे दवस अस यामुळे ेनेज या त ारी जा त 
येतात. कामगारांची सं या थोडी वाढवली पािहजे.  चोकअप काढायला छोटया गाडया 
येतात.  
मा.दात े टी.एच.(सहा.आरो यािधकारी)- येक भागाम ये गाडी येत असते. आरो य      
िवभागाकडे ६ मिश स आिण २ गाडया आहेत. पालखी या दवसात सव कामे  वि थत 
क न दे यात येईल.  
मा.चं कांत वाळके – ५ गाडया असतील तर दवसाआड औषध फवारणीची काम 

वि थत करता येईल.  
मा.अनुराधा गोफण े – थाप य उ ानचे कमचारी काहीच कामे करीत नाही. सखुबाई 
गवळी उ ानमधील एका हॉलम ये सगळया लाईट िनघा या आह.े एकदा पाहणी क न 
कर यात यावी.  
मा. े ीय अिधकारी – पुढ या िमट गला सव अिधका-यांना बोलवून घे यात येईल.   
मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े (सभापती)- पुढ या िमट गला सव अिधकारी असतील तरच 
िमट ग घे यात येईल.                                                                                                                                
 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 


