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पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
कायपिञका मांक - ७ 

सभावृ ांत 
 दनांक -  ०२/०९/२०१५          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार    
द.२/९/२०१५ 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.िवनया दप (आबा) तापक र – सभापती 
२ मा.आ हाट मंदा उ म 
३ मा.आशा सुपे 
४ मा.अनुराधा देिवदास गोफणे 
५ मा.सुरेखा शंकर ग हाणे 
६ मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
७ मा.संजय म हारराव वाबळे 
८ मा.संजय िनवृ ी आहेर – ि वकृत सद य 
९ मा.िवजयराव रसाळ - ि वकृत सद य 
१० मा. काश सोमवंशी - ि वकृत सद य 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

      मा. े ीय अिधकारी- ीम.आशादेवी दुरगुड,े मा. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, 
मा.गायकवाड जी.कृ. (कायकारी अिभयंता थाप य), (मा. ीम. भावती मा.पाटील-
पयवे क, मा. ी.इ पकायल एस.एच.- लेखािधकारी, मा. ी. ही.सी.काळे – उपअिभयंता, 
मा. ी.वाघमारे एस.बी.-उपअिभयंता, मा.साबळे भाऊसाहेब, उपअिभयंता, मा.जी.एन.खेरे 
– सहा.िनरी क, मा.एस.डी.रावते - मा.एस. ही.बड –समाजसेवक , मा.हनवते 
पी.एस.समाजसेवक,(नािवयो िवभाग)  मा.एम.एम. च हाण – उपअिभयंता (िव ुत), 
मा. ी. ही.बी.माने, उप अिभयंता, नगररचना, मा.गरज े - उप अिभयंता, नगररचना, मा. 
वाघमारे एस.बी. उप अिभयंता, थाप य, मा.क डे के.बी. उप अिभयंता, (पाणीपुरवठा),  
मा.मनोज सेठीया – उपअिभयंता, (जलिन:सारण) मा.िशतोळे - उपअिभयंता, 
(जलिन:सारण), मा.भोकरे र व - सहा.आरो य अिधकारी,  ी.पाटील एस.वाय.- 
उपअिभयंता ( थाप य)  
 
 मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात   करणेत 
येत आह.े    
 ------ 

(स मा. तीन ि वकृत सद य याचंे वागत क न यांनी आपली वत:ची ओळख क न 
दली. तसेच इ े ीय कायालयात नवीन जू झाले या अिधकारी/कमचारी  यांनी यांची 

ओळख क न दली.) 
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अ) दनांक ०५/०८/२०१५ रोजीची झालेली तहकूब सभा दनांक २६/८/२०१५  

       रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ५)  सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 

       मा.सभापती यांनी कट केले. 

         ब) दनांक २१/०८/२०१५रोजी झाले या िवशेष सभेचा (काय मपि का ६)    
              सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

----- 
 
ठराव मांक-  १३    िवषय मांक- १ 

दनांक- २/९/२०१५      
सूचक- मा.       अनुमोदक- मा. 
संदभ – मा.िव नाथ लांडे यांचे प  

पपरी  चचवड  महानगरपािलका  ह ीतील लांडेवाडी  भाग  . ३६ येथील   
लांडेवाडी  गुळवेव ती  मधील िवकास  कॉलनी येथील   वागत कमाणीचे  काम पुण वावर 
आलेले आह े  येथील वाचनालयाचे नाव िव  माऊली  संत  ाने र  महाराज  वाचनालय 
असे अस याने या कमानीस वाचनालयाचे नाव दे यात यावे असे येथील नागरीकांची 
मागणी आह.े तरी भाग . ३६ लांडेवाडी मधील िवकास कॉलनी भोसरी येथील वागत 
कमानीस िव  माऊली संत ाने र महाराज नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
सभावृ ांत  कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही कर यात यावी. 

     
सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
 

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 

          
    
     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/४/४७६/२०१५ 

दनांक-   २२/०९/२०१५                          
             सही/-  

                                                    शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
                               ( इ ेञीय कायालय) 

           पपरी चचवड महानगरपािलका 
  
 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
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 द.२/९/२०१५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे मािसक 
सभेत खालील माणे मा.नगरसद यांनी चचा केली.  
 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – माग या िमट ग या वेळेस टडर संबंधी जो 
िवषय झाला व टडर बाबत अहवाल तयार करणेबाबत सुचिवले होते तो अहवाल तयार 
झाला आहे का? 
मा. ही.सी.काळे – (उपअिभयंता)  इ े ीय कायालयाचे एकूण २९७ िनिवदा होते. १६३ 
कामे िनिवदेला दलेली आहेत. मोशी येथे ४२ कामे आहेत यापैक  १४ कामे िस द केली 
आहेत. इं ायणीनगर येथील २३ कामापैक  १५ कामे िस द केली आहेत. च पाणी 
वसाहत येथील २३ कामापैक  ११ कामे िस द केली आहेत. दघी येथील २३ कामापैक  
१५ कामे िस द केली आहेत. सॅ डिवक कॉलनी येथील ३४ कामापैक  १५ कामे िस द 
केली आहेत. गवळीनगर येथील २४ कामापैक  २१ कामे िस द केली आहेत. ग हाणे व ती 
येथील १७ कामापैक   १७  कामे िस द केली आहेत. मोशी येथील ४४ कामापैक  १६ कामे 

िस द केली आहेत. लांडेवाडी येथील १९ कामापैक  १० कामे िस द केली आहेत.  अशा 
कारे कामे आपण िनिवदेला दलेली आहेत. याबाबतची फाईल मंजूर होऊन येणार आहे. 

दहा लाखासाठी एकूण ८० कामे भागाम ये आह.े  यापैक  ६३ कामे आहेत. यांचे टडर 
झालेले आह.े सव कामे ोसेस म ये आह.े मु य कायालयाकडील दोन कामे िस द केलेली 
आहेत. दघी, इं ायणीनगर येथील दोन टडर िस द केले आह.े ६८ कामे आपण करणार 
आहोत. सगळी कामे ओपन झाली आहेत. मु य कायालयाकडील १०० कामे आहेत. व 
भागातील ६३ कामे आहेत. असे एकूण १६३ कामे िनिवदा िस द केले आहेत. िवशेष 

कामे दोन िस द केली आह.े  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र , सभापती - बाक ची कामे होणार आहेत का? 
मा. ही.सी.काळे – (उपअिभयंता)   - थाप य िवषयक काही कामे आपण  आ कटे चरला 
दली आहेत. याचे लॅ नग स या चालू आह.े 

मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – आ कटे चरला कोणती कामे दली आहेत? 
मा.अिजत ग हाणे -  तु ही एवढे षार असताना आ कटे चरची तु हाला काय गरज आह.े 
मा. ही.सी.काळे – (उपअिभयंता)   - स.नं. १३१ वडमुखवाडी येथील ि वम ग टँक, च-होली 
येथील जीम, कु ती िश ण क  भोसरी भाजीमंडई, या कामासाठी  आ कटे चरची गरज 
लागणार आह.े 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र,सभापती – १८ मीटर र ता, २४ मीटर र ता याक रता 
आ कटे चर नेम याची गरज आहे का? 
मा. ही.सी.काळे – (उपअिभयंता)    - थाप य िवषयक काही कामे  मह वाची  अस यामुळे 
आ कटे चरची गरज वाटते.  
मा.अिजत ग हाणे – एलबीटीमुळे उ प  कमी होणार आह.े अशा प रि थतीत भागातील 
सगळी कामे करणे  भागातील सगळयांची जबाबदारी आह.े लवकरात लवकर कामे क न 
या. नाही तर येक कामांना का ी लागेल. 

मा.मंदा आ हाट – मोशी येथील माकट म ये ४०/६० आकाराचे  होड ग लागले आहे यावर तु ही 
कारवाई का करीत नाही. तु ही यांना नोटीस दया.  तेथे आता ख े करायला लागले आहेत. कती    
दवस झाले तेथे काम चालू आह.े  जेसीबी लावून ख े कर याचे काम चालू आह.े तु ही यावर 

कारवाई केली पािहजे. 
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मा. े ीय अिधकारी – होड गबाबतचे काम आकाशिच ह परवाना िवभागाकडे आह.े आ ही 
ते काम करीत नाही. 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – आता जी कामे झाली आहेत ती कुठली कुठली 
कामे झालेली आहेत. 
मा. ही.सी.काळे – (उपअिभयंता)  - डीवायपाटील येथील कामकाजासंबंधी ी. पठारे यांनी 
ऑ जे शन घेतले आह.े  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती - च-होली येथील खाणी या कामाचे काय 
झाले? 
मा. ही.सी.काळे – (उपअिभयंता)  - मा. थायी सिमतीम ये टडर मंजूरीसाठी िवषय ठेवला 
आह.े 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती - जलतरण तलावाबाबत काय झाले व ेनेज 
संदभातील कामे कती चालू आहेत. 
मा.िशतोळे- उपअिभयंता ( ेनेज) – गणेशनगर येथे काम चालू आह.े बाक  काही ठकाणची 
कामे झाली आहेत.  
मा.अिजत ग हाणे – स या कती कामे िश लक आहेत. येक भागाला वेगवेगळी अमाऊंट 
आहे का?  
मा.िशतोळे- उपअिभयंता ( ेनेज) – ३७ लाखांची कामे आहेत.  मोशीम ये काम चालू आह.े 
४९ लाखाचे काम चालू आह.े तीन ते साडेतीन हजार मीटर कामे होईल. 
मा.अिजत ग हाणे – थाप य िवभाग व जलिन:सारण िवभागाचे क युिनकेशन असले 
पािहजे.  
मा.िशतोळे- उपअिभयंता ( ेनेज) – मोशी, च-होली, दघी येथील साडे सदोतीस लाखाचे 
काम आह.े सीएमए या भतीचे काम चालू आह.े मुंबई महापािलकेकडून मािहती मागिवली 
आह.े पुटअप क न मा यता घेत आहोत. या ठकाणी काम चालू  तेथे रॉक (खडक) आह.े 
यामुळे सीएमएची   भत हादरते. 

मा.अिजत ग हाणे – ेनेजच काम के यानंतर ते काम चेक करता का? 

मा.मनोज से ठया –उपअिभयंता ( ेनेज) – ेनेजचे काम झा यावर आ ही येक झाकण 
उघडून पाहतो. सगळीकडे चेक करतो.  
मा.अिजत ग हाण े– या कामावर कोणीतरी सुपरवायझर पािहजे. 
मा.िशतोळे- उपअिभयंता ( ेनेज) – यापुव  रणिपसे हे एकटेच काम करीत होते. आता 
सुपरवायझरची मागणी केलेली आह.े यामुळे आता आ हाला काहीच मािहती होत नाही.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती -  च-होली येथील एसटीपी ट पा याबाबत 
काय झाले? 
मा.िशतोळे- उपअिभयंता ( ेनेज) – मा.आयु  साहेबांकडे फाईल आह.े   
मा.अिजत ग हाण े – सव कामे वि थत झाली तर भिव यात आप याला काही गरज 
पडणार नाही.  
मा.िशतोळे- उपअिभयंता ( ेनेज) – आता जी कामे झालेली आहेत ती २०२६-२०२७ पयत 
चांगली राहतील अशी कामे केलेली आहे 
मा.अिजत ग हाणे – कामांचे पु हा टडर काढणार आहे का? २४ एमएलडीचे जे आहे त े२१ 
एमएलडी झाले आह.े कती लोकसं या आह?े 
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मा.िशतोळे- उपअिभयंता ( ेनेज – स या मा.आयु  साहेबांकड ेसहीक रता फाईल ठेवली 
आह.े अडीचलाख लोकसं यापयत आह.े  
मा.संजय आहेर (ि वकृत सद य) – ेनेजचे काम के यावर ते वि थत होते का नाही हे 
पािहले जाते का? कारण काही ठकाणी ेनेजचे काम झा यावर सहा मिह यात याचे 
ला टर िनघून गेलेले आह.े आपलेकडे िस टीम काय आह?े  कारण ताथवडे येथील कामाचे 

तसे झालेले आह.े सगळे ला टर िनघून गेलेले आह.े या कामाचे जे तर लागतात तसे काम 
करीत आहे का?  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – वॉडमधील िव ुतचे कामाचे काय झाले?  
मा.च हाण – (उपअिभयंता) -  िव ुतची २० कामे आहेत. १५ कामा या िनिवदा काढणार 
आह.े  १९ कामाची िनिवदा काढणार आह.े ९ कामे झालेली आह.े चार कामे भरायची आह.े 
नवीन इमारतीची कामे आह.े 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती - च-होली येथील िश पाचे काय झाले?  
थाप य िवभाग दो ही एक  काम करणार आह.े कती दवस लागतील?  

मा. ही.सी.काळे – (उपअिभयंता)   -  च-होली येथील िश पाचे इ टीमट (उवरीत कामाचे) तयार 
करणे. काम आ क टेक माफत चालू आह.े 
मा.अिजत ग हाणे – िव ुत िवभागाचे लोकांकडे िव ुतचे सािह य वि थत नसते.       
िव ुतचे काम केले तरी दवे लागत नाही. 
मा.ंमंदाताई आ हाट – मोशी येथे सगळीकडे एलएडीचे दवे दया. 
मा.अिजत ग हाणे – एलएडीचे  द ांम य ेकाय फरक आह?े फायदेशीर कोणते आहे ? 

मा.च हाण – (उपअिभयंता)  -  एलएडीचे दवे फायदयाचे आहेत.  एलएडीच े द ांची कामे 
झालेली आहेत.  
मा.अिजत ग हाणे – एलएडीच े दवे गेले क , तु हाला चार दवस लागतात दवे चालू 
करायला. स या एवढे अड हा स झालेले आहे तरी चार दवस लागतात दवे चालू 
कर यासाठी. तोपयत नागरीक रोज येऊन आ हाला सांगतात. आ हाला यांचे ऐकून यावे 
लागते.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती - वायरमन व किन  अिभयंता यांची पदे 
आपण वाढिवली पािहजे. 
मा.अिजत ग हाणे – वॉडमधील कुठली कुठली  कामे झालेली आहेत, कुठली कामे िश लक 
आहेत याची एक यादी करा. अित मण िवभागाचा कती टाफ आह.े   
मा. े ीय अिधकारी – एकूण चार कमचारी आहेत. कायालयीन अिध क एक अित मण 
िनरी क, वग ४ चे दोन कमचारी असे अित मण िवभागाचा टाफ आह.े  
मा.अिजत ग हाण े– इ े ीय कायालयाम ये सगळयात िन य अित मण िवभाग आह.े 
असे समजते क , अित मण िवभागातील कमचारी लोकांकडून ह े घेतात. 
मा.अित मण िनरी क – ह े घेणारे घेत असतील, मी नाही घेत ह े. मी फ  आप या 
भागातील अित मण हटिवणेचे काम करतो. मला जा त बोलता येत नाही. 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र ,सभापती – स म कमचारी िमळणेबाबत य  केला 
पािहजे  
मा. े ीय अिधकारी – मा.आयु  साहेबांनी इ े ीय कायाया या, भोसरी येथील दौरा 
केला यावेळी यांनी वता: डोईफोडे साहेबानां सािंगतले होते इ े ीय कायालयाम ये 
स म अित मण िनरी काची नेमणूक कर यात यावी. परंतू आजपयत ती झालेली नाही. 
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मा.अिजत ग हाणे – अिधकृत हॉकस  आहेत. 
मा. शासन अिधकारी -  हॉकस झा यावर अित मण कमी होईल. 
मा.अिजत ग हाण े– अित मणबाबत आमचेकडे कारवाई होऊ शकत नाही.  
मा. े ीय अिधकारी – इ े ीय कायालयातील अित मण  िवषयक कामकाज कर यासाठी 
स म अित मण िनरी क िमळणेबाबत वेळोवेळी शासन िवभागाला प  दले आह.े  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – च-होली येथील १८ मीटर व २४ मीटर 
र ता िवकसीत करणेसाठी एवढा वेळ लागतो का? तावाला एवढा उशीर कर याचे काय 
कारण आह?े आमचेकडील बजेट वाया चाललय. मा.आयु  साहेबाकडील डॉकेट असून 
तु ही ल  घालत नाही. तो पयटन थळाचा र ता आह.े तुमचे मु य कोण आहेत ते 
िमट गला का नाही आले? यांना बोलवा. तु ही कोणा या दबावाखाली आहात का? 
मा.आयु  साहेबांकडून तो िवषय पुढे वनकेखाली दला आह.े एक वष झाले, या 
र यासाठी मी भांडत आह.े जाहीर कटन यायचे आह.े  
मा.गरजे किन  अिभयंता (नगररचना) -  िशनकर मॅडमकडे फाईल आह.े ४५ मीटर र ता 
आहे तो र ता र  करायचा आह.े दाभाडेव तीचा िवषय आह.े आर ण होते ते र  
कर यासाठी शासनाकडे ते करण पाठवायचे आह.े ४५ मीटर र ता आहे तो ३७ मीटर 
केलेला आह.े  
मा.अिजत ग हाणे – काय रझन दले आहे?  
मा.गरजे किन  अिभयंता (नगररचना)- १६४० चौ.मीटर र ता केलेला आह.े  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती -  मा.आयु ांनी िवषय मंजूर क न सहा मिहने 
झाले आह.े िशनकर मॅडमला कळत नाही. जाहीर कटन करीत नाही. पेपर आऊट करणार 
आह.े माचपयत आप याला कामे करायची आह.े आमचा फंड वाया जाणार आह.े 
मा.अिजत ग हाण े – भूिम संपादन केले आह.े पिह या र याचे काम चालू आहे मग काय 
अडचण आहे? भूिमसंपादन झाले आहे दो ही र ते क  शकतो.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – तो पुण र ता क न देत नाही.  
मा. ही.सी.काळे – (उपअिभयंता)   शेजारी आर ण अस यामुळे क  शकत नाही. तो कॅ सल 
क न दया.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती - दाभाडेना भेटा, यांचेशी बोलून या.  
मा. ही.सी.काळे – (उपअिभयतंा)    र ता पुण ता यात आह.े िमट गम ये ठराव झालेला आह.े 
ऐनवेळचा िवषय आता वनकेखाली येत आह.े 
मा.मंदाताई आ हाट – ामीण भागातील िप याचे पाणी कमी क  नका. 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
  


