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         पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- १८. 

मा.ह भाग सिमती सभा 

कायपि का माकं – १० 
सभावृ ातं  

दनांक – ०६/०२/२०२०          वेळ – दपुारी – २.३० वा. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 पपरी िचचवड महानगरपािलके या मा. ह भाग सिमतीची मािसक सभा दनाकं ०६/०२/२०२० रोजी 
दपुारी २.३० वा.  ह े ीय कायालयातील प.ंदीनदयाळ उपा याय  सभागहृाम य ेआयोिजत करणेत आली होती. 
सदर सभेस खालील माण ेमा.नगरसद य/नगरसद या उपि थत होते.  
 

१) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत - सभापती 

२) मा.शाम गणपतराव लांडग े - सद य 

३) मा.सुजाता सुिनल पालांड े - सद या 

४) मा. बनसोड ेराजू िव नाथ - सद य 
५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत - सद या 
६) मा.रोिहत (आ पा) सुदाम काटे - सद य 
७) मा.राजापरेु माधवी राज  - सद य 
८) मा.चौगुले सीमा द ा य  - सद या 
९) मा.संतोष बबन कांबळे  - सद य 
१०) मा.सोनवणे शारदा िहरेन -  सद या 

     ११) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे - सद या 
     १२) मा. थोरात ाने र मुरलीधर - ि वकृत सद य 
     १३) मा.लांडग ेकुणाल दशरथ  - नामिनदशीत सद य 
     १४) मा.सजंय गुलाब कणस े  - नामिनदशीत सद य 
 
 यािशवाय मा.संदीप खोत -  े ीय अिधकारी (ह े ीय कायालय),  ी.कोळप एस.डी.  शासन अिधकारी,  

ी.सुप े ए.के. लेखािधकारी, मा. दप पुजारी –काय.अिभयंता थाप य, मा. ी.रामदास तांबे – काय.अिभयंता – 

पाणीपरुवठा, ी.रामे र मोहाडीकर  - उपअिभयंता जलिन:सारण िवभाग,  ी.िवजय जाधव –उपअिभयंता  

थाप य उ ान,  ी.िनखील फडर – क.अिभयतंा थाप य उ ान, , ी.िवजय सह भोसल े– उपअिभयंता थाप य, 

झो.िन.प.ू, ी.मोरे चं कांत – .उपअिभयंता (उ ान था, ी. दलीप धुमाळ – उपअिभयंता िव तु, ी.जे. ही.पटेल 

– सहा.उ ान अिध क,  ी.आर.डी.िशरसाठ – उ ान सहा यक, ी.एस.बी.लांडगे – उ ान सहा यक, डॉ.यशवंत 

इंगळे-  वै कय अिधकारी-वाय.सी.एम. णालय,  ी.दांगड ेसुिनल ानदवे – क.अ. थाप य,  ी.समीर दळवी – 

क.अिभयंता-िव ुत, ी.के.एस.अंदरेु – क.अिभयंता, - जलिन:सारण, ी.एस.एन.गज – क.अिभयंता पाणीपुरवठा, 

ी.संदीप जीवन लोहकरे – क.अिभ यंता जलिन:सारण, ीम.यादव ीती- क.अिभयंता जलिन:सारण,   ी.कांबळे 

िवजय – बक.अिभयंता थाप य, ी.मह  के.दवेरे – क.अिभयंता ( था), ी.सानप एस.एस.-क.अिभयंता,  

ी. यामसुंदर बनसोड-े क.अिभयंता िव ुत, ी.बांदल मोद – तारतं ी िव ुत, ी.डी.एस.सासवडकर – 

सहा.आरो य अिधकारी, ी.अजय जाधव – मु य आरो य िनरी क, ी.उ दव ाने र डवरी – आरो य िनरी क, 

ी.राजाराम राखपसरे ी.सुधीर ही.वायदडं ेआरो य िनरी क, ीमती जय ी साळवे – डा पयवे क 
---------- 

 

मा. सभापती – सव स मा सद य व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत सभेस सु वात करणते यते आह.े 

शासन अिधकारी तथा सिचव : माह ेफे वारी २०२० या दनांक ०६/०२०२० रोजीच ेमािसक सभेच ेकामकाज 

सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : आज या सभचेे कामकाज सु  कर यात मा यता दणेेत येत आह.े 
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शासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा : मागील सभा कायपि का .०८ माह े  जानेवारी २०२०   

दनांक ०२/०१/२०२० रोजीचा सभावृ ांत कायम कर यास मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : माह े  जानेवारी २०२० कायपि का  . ०८ चा सभावृ ांत कायम कर यास मा यता दणेेत 

येत आह.े  

शासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा : मागील िवशषे सभा कायपि का .०९ माह े जानेवारी २०२० 

दनांक २२/०१/२०२० रोजीचा सभावृ ांत कायम कर यास मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : मागील िवशेष सभा माह े  जानेवारी २०२० कायपि का  . ०९ चा सभावृ ांत कायम 

कर यास मा यता दणेेत यते आह.े  

शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा :स मा. सद य यांनी सादर केलेले ऐनवेळच े िवषय दाखल क न 
घेणेत आले. 
िवषय .१- . .३२ मधील चं मिणनगर भागातील मुतारीबाबत. मा.संतोष बबन कांबळे यांचे  
                    दनांक ०६/०२/२०२० चे प . 
िवषय .२- भाग .३२ म य े“संिवधान तािवका” उभारणेबाबत. मा.संतोष बबन कांबळे यांचे  
                    दनांक ०६/०२/२०२० चे प . 
िवषय .३- सांगवी प रसर “महेश मंडळ” सं थे या क पासाठी जागा िमळणेबाबत मा.शारदा िहरेन  
                    सोनवणे याचंेकडील दनांक २३/०१/२०२० चे प . 
िवषय .४- भाग . ३१ मधील र यावर सम िवषम प दतीने पाक ग करणेबाबत. मा.माधवी राज   
                     राजापुरे  याचंेकडील  प . 
िवषय .५- ओपन पेस िस दीिवनायक मंडळाला दणेेबाबत .मा.सुजाता सुिनल पालाडं ेयांचेकडील 
                    दनांक ०६/०२/२०२० रोजीचे प . 
िवषय .६ – िशवाजी पाक, नवी सांगवी येथील मनपा ग ली . १ त ेग ली .४ या भागा या  

नामफलकावरील नावाम ये दु ती करणे बाबत.मा.सौ.उषा उफ माई मनोहर ढोरे, महापौर यांचे प . 
िवषय .७ –  कासारवाडी येथील आर ण .२२ खेळाचे मैदान येथील नवीन कमानीस कै.संजयकुमार 
                    सदािशव लांडग े(मुत कार) नाव दणेेबाबत..मा.रोिहत आ पा सुदाम काटे यांचेकडील प . 
िवषय .८ –  . .३० आई उ ान येथील रोडला व.नागेश जमादार माग व शहीद िवशाल जाधव चौक    
                     असे नामकरण करणेबाबत. मा.रोिहत आ पा सुदाम काटे यांचेकडील प . 

--------- 

शासन अिधकारी तथा सिचव - सभाशाखा : स मा. सद य यांनी सुचिवले या भाग कामकाजाबाबत चचा 
करणसे मा यता िमळावी.     
तदनंतर माह ेफे ुवारी २०२० या िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात आल े. 

-------- 
मा.महापौर – िव ुत िवभागाचे कायकारी अिभयंता िमट गला आले आहते का? 

मा.सीमा चौगलु े– माझे वॉडम ये पा याचा खूप ॉ लेम आह.े  

मा.राज ूबनसोड े– शट डाऊन सांिगतले होते ते काम केल ेआह ेका? 

मा.रामदास ताबं े–काय.अिभयतंा पाणीपरुवठा – शट डाऊनचे काम लवकरच कर यात येईल. आपण दु तीचे 
काम घेतले होते. दरु तीचे काम करीत अस यामुळे शु वारी पाणी उिशरा आले होते. 
मा.राज ूबनसोड े–  आमचेकड ेरिववारी पाणी आले नाही. पा याचे काय योजन आह ेते सांगा. पा याबाबत 
काय ोसीजर आह ेते सांगा. तु ही पा याबाबत यु दपातळीवर ते काम करा. तु हाला याबाबत काय करता 
येईल ते करा. परंतू पा याची अडचण दरू करा.  
मा.सभापती – पा याचा  िबकट आह.े सव वॉडम ये आमचे नगरसेवकांकड े पा याचा खूप  आह.े  

दापोडीम ये कोण या प दतीने पाणी दतेा? पपरी मधील वॉलचा ॉ लेम  आह.े तो वॉल बंद होत. तो वॉल 

कधी काढणार? वॉल काढून टाका. वॉल काढ याचे काम गंभीरपण े या. पा या या टाक म ये पाणी न हत.े 
यामुळे पाणी आले नस याने नागरीक  आमचे घरी आले होते. यानंतर मग उिशरा पाणी आले.  
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मा.रामदास ताबं े–काय.अिभयतंा पाणीपरुवठा -   थािनक ठकाणी पपळेगुरव येथे  पुणपणे काम केले आह.े 
या ठकाणी लाईट आह.े  पपळेगुरव येथे पा याची पाईप लाईन आह ेव सांगवी म ये पाईप लाईन आह.े या 

दो ही पाईप लाईन टे कलसाठी जोडली आह.े सुतारव ती आह े ितथे ॉ लेम आह.े या ठकाणी पाणी 
साठव याचा य  करीत आह.े त ेसव काम मी क न दतेो. 
मा.सभापती – आ ही सव १६ नगरसेवक आहोत सगळयांना आ हाला पा या या पाईप लाईन दाखवा. 
आमचेकड ेखूप कमी दाबाने पाणी येत आह.े वॉल बंद केला होता. मी वत: टाक वर गेलो होतो दोन दवस 
पाणी न हते.  नंतर कमी ेशरले पाणी आले होत.े 
मा.रामदास ताबं े–काय.अिभयतंा पाणीपरुवठा – आपलेकडील वॉल बंद केला नाही. दापोडीला ज हा पाणी 
येते त हा पपळेगुरव मधील पाणी बंद असते. दसु-या दवशी पपळे गुरव येथे पाणी असते. यानंतर 
दापोडीला पाणी येते.  शट डाऊनमुळे ॉ लेम  आला  होता.  आता याबाबत बजेटम ये तरतूद केली आह.े  
मा.राज ू बनसोड े –  िशवाजी महाराज जयतंी अस याने आरो य िवभागाकडून साफसफाई कर यात यावी. 
टॉयलेटची साफसफाई कर यात यावी. 
मा.शारदा सोनवण े- २४ x७ पा याची जी क म आह ेते काम चाल ूआह ेका?  ते काम कोण या प दतीने चाल ू
आह.े  नागरीकां या घरासमोर दहा दवसापासून ढीग पडले आह.े   पाणी सोड याचा काही तरी टाईम ठेवावा.  
मा.रामदास ताबं े–काय.अिभयतंा पाणीपरुवठा – ती सव कामे क न दतेो. पाणी जे परुवतो या पा याबाबतचे 
अडचणी असली तरी मी वत: कामे क न घतेो.  
मा.चं कातं मोरे उपअिभयतंा -  यथेील बरीचशी कामे पणु केली आह.े पा याचे वॉलसंबधंी  मी वत: मािहती 
घेतली आह.े या ठकाणी मला एक मिहनाच झाला आह.े 
मा.सभापती -  ताबंे साहबे सगळयांची िमट ग घे यात यावी. २४ x७ पा याची जी क म आह े याबाबत 
चचा करा. सगळयानंा याबाबत मािहती क न यायची आह.े 
मा.शारदा सोनवण े – काही वेळा तीनशे/चारशे पये घेऊन नळकने शन दतेात. तो काम करणारा माणूस 
बदला. पाणीपुरवठा िवभागाची जबाबदारी आह.े ऍ शन का घेत नाही. चुक च ेकाम करतात यांना काढून 
टाका. 
मा.सभापती - वायाळ या कमचा-याला सव यरेीया सु दा मािहत नाही.  सव नगरसेवक काही बोलत नाही. 
नवीन भाग .३१,३२  या ठकाणी  २४x७ पा याची जी क म आह ेव अमृत योजना आह ेयाम ये कोणी 
काम केले नाही. 
मा.रामदास ताबं े–काय.अिभयंता पाणीपुरवठा – वेळोवेळी आपण सगळीकड ेजात असतो.  
मा.सतंोष काबंळे  - आ हाला जे.ई.बदलून पािहजे.  
मा.थोरात – कॉ टर सहकाय करीत नाही. ह भागाचे वतीने कायवाही करा.  

मा.सजुाता पालाडं े -   २४x७  पा याची जी क म आह े या संबंधीत काम करणारे  जे.ई.सु दा आले नाही. 
पा या या पाईप लाईन फुट या आहते. ते कुठे काम करतात व कती काम करतात ह ेकाहीही मािहत नाही. 
कॉिडनेशन नस यमळेु पाणीपुरवठा िव कळीत होत आह.े आमचे काही नगरसेवक पाणी नाही हणून मोचा 
घेऊन गेले आह.े २४x७ पा याची जी क म आह े  याबाबत एक ीत कोणाचे बोलणे काही होत नाही. 
पा याची पाईप लाईन तुट यामुळे अिधका-यांनी काय करायच ेया दृ ीकोनातून काहीही होत नाही. हा िवषय 
आमचा नाही. मोरे साहबे वता:  अिधकारी आहते यांचेकडून काम क न यायचे. परंत ू यानंा आम या 
वॉडचा िवषय नाहीत नाही. पा याचा ॉ लेम सगळया नगरसेवकां या वॉडम ये आह.े   
मा.चं कातं मोरे उपअिभयतंा-  ह भागात येऊन फ  दोनच मिहने झाले आहते. मी काम करीत आह.े    
मा.सजुाता पालाडं े-  जे काय कामकाजाचे व प आह ेते तु ही तुम याम य ेिमटवुन या. जबाबदारी तुमची 
आह.े   िवषय तुमचा आह.े येक वॉडला ॉ लेम आह.े  याबाबत जे.ई.ला मािहत नाही.  
मा. े ीय अिधकारी – वायाळची जबाबदारी आह.े शासन िवभागाने यांना याचंी जबाबदारी दली आह.े 

मा. रामदास ताबं े –काय.अिभयंता पाणीपरुवठा -  मी वत:, सहशहर अिभयतंा, नगरसेवक, उपअिभयंता, 
क.अिभयंता यांचसेोबत सव वॉडची िमट ग लाव यात येईल.  
मा.राज ूबनसोड े– दीड दोन वषात तु ही कधी िमट ग लावली. 
मा. वाती माई काटे -  येक वॉडम ये जे.ई.ची खूप गरज आह.े  
मा.चं कातं मोरे उपअिभयतंा -  वायाळ यानंा मी बाजूला ठेवून कामाचा य  करीत आह.े कॉ ॅ टरचे जे 
काम आह ेते करणार आह.े परंतू आता तो काम करीत नाही. स या त ारी आले या नाहीत. 
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मा. े ीय अिधकारी – येक वॉडम ये जो कोणी ठेकेदार आह े अमृत योजनाम ये काम करणारे यांची 
थािनक नगरसेवक, सहशहर अिभयंता, कायकारी अिभयंता यांनी िमट ग केली तर कुठ या पाईप लाईन 

तुट या आहते याबाबत सगळी चचा केली तर समजून यईेल.  
मा.सभापती -  आता िमट गम ये सव वॉडमधील नगरसेवकांनी सव गो ी सांिगत या आहते.  वॉड . ३२ ची 
वाईट प र थीती आह.े  

भाग . ३० ची िमट ग दनांक १७/०२/२०२० रोजी या. 
भाग . २० ची िमट ग दनांक २२/०२/२०२० रोजी यावी. 
भाग . ३१ ची िमट ग दनांक २३/०२/२०२० रोजी 
भाग . ३२ ची िमट ग दनांक ०७/०२/२०२० रोजी म हार हॉटेल सकाळी ११.०० वा.   

मा.राज ूबनसोड े-  नुक याच झाले या तानाजी मालुसरे यां या जयतंीिनमी  यां या पुतळयाला साधा हार 
सु दा नाही. पुतळयाची साफसफाई होत नाही. 
मा. े ीय अिधकारी –  पुतळयांची एक मिह यात साफ सफाई कर यात येईल.  
मा.सजुाता पालाडं े -  उ ान िवभागातील लोक काय काम करतात? लांडग े साहबे झाड े कधी तोडता? 

Without परिमशन माझे येथील झाड ेतोडली आहते. दहा िमनीटात झाड ेकापली आहते.  

ी.लांडग े– उ ान िवभाग – यावेळी झाड ेकापली यावेही मी येथे न हतो. मी बारामतीम ये होतो. 

मा.सजुाता पालाडं े– लोकांची झाड ेकापताना परिमशन लागते. पर पर यांना बोलावून ही झाड ेकापली. ह े
मला आज िमट ग संपाय या आत  पेपरवर पािहजे. यानंी सांिगतल े हणून झाड ेकापली असे लांडगनेी मला 
उ र दले आह.े ह ेमला लेखी उ र पािहजे. परिमशन िशवाय आ ही काहीही काम क  शकत नाही.  
मा. े ीय अिधकारी – लांडगे तुमचेकड ेवरी  कोण आहते यांचेकडून झाड ेकापले ब ल िल न आणा. 

मा.शारदा सोनवण े– झाड ेकाप याचे काम कती लोक करतात? र ते आिण लाईटची जबाबदारी कोणाची 

आह?े   
मा.सीमा चौगुल े–  माझे वॉडमधील नेेज लाईन तुटली आह.ेपसैे घेऊन कामक न दलेले आह.े आमचे येथील 
जगताप, पाटील यांचे पैसे घऊेन काम केलेले आह.े पाईप लाईन तुटलेली आह ेतर ती कोणाची जबाबदारी आह.े 
मा.सभापती – नेजचे लाईनचे काम ह ेलवकरात लवकर क न दयावे.  
मा. वाती (माई) काटे - कडी कोयंडा तोडलेला आह ेते  डा िवभागाकडील कमचा-यांनी पाहाव.े  नवीन आई 
उ ान इतके छान केलेले आह.े केट गचे गाडन केले आह ेतेथे बटॅबॉल खेळतात. तेथे केट खळेतात ह ेसु दा 
बघून यावे.  
मा.राज ूबनसोड े– आई गाडनम ये सामान तसेच पडलेले आह.े  या भागात काम करीत नाही. 

मा.सजुाता पालाडं े– येक वॉडमधील काम झाले पािहजे.  

ीम.साळवी – डा पयविे का –कडी कोयंडा तोड याचे काम ठेकेदारानी  केल ेआह.े 

मा.शारदा सोनवण े – सहा, सात इ टूमटबाबत ठराव केला आह.े हा ठराव का केला? गाडनचे टडरबाबत 
आ हाला िवचारणा करणे मह वाचे आह.े   
मा.सजुाता पालाडं े– माझे वॉडमधील बॅड मटन हॉल आह े या ठकाणी ल ,मुंजी, बारसे इ.काय म होतात. 
तीनशे पे ा जा त मंडळ या बॅड मटन हॉलम ये काय म घेतात.  तो बॅड मटन हॉल काप रेशनचा आह.े  तो 
हॉल आप या ता यात यावा. बॅड मटन हॉल हा कोणा या वैयि क मालक चा नाही. एक माणूस एक हजार 
पये घेत आह.े ह ेगे या दहा वषापासून चालू आह.े  
ीम.साळवी- डा पयविे का -  बॅड मटन हॉल सकाळी ६.०० त े७.०० वा चालिव यात येतो 

मा.सजुाता पालाडं े - बॅड मटन हॉलम ये काय म कसे होतात. तथेे िस यु रटी दलेला नाही. पधंरा दवस 
लाऊड पीकर चालू होता. बडॅ मटन हॉल सां कृितक हॉल करा.  तथेे काय म घेऊ नका. तेथ ेकम शयल कोच 
घेऊन िशकवतात. सकाळी ५.०० ते ६.०० वा. काय होते याचे उ र दयाव.े 
मा. े ीय अिधकारी- बॅड मटन हॉल ता यात घतेलेला आह.े सकाळी ते १०.०० ते ६.०० व ५ त े७ ऑनलाईन 
दतेो. मा.आयु  साहबे यांचेकड े ताव दला आह.े िश टम ये िस यु रटी मागिवला आह.े बडॅ मटन हॉल कस े
चालिवतो यानंी भेट दली आह ेका. आयु ांकड ेपाठपरुावा करत आह.े  
मा.सजुाता पालाडं े– माझेवॉडम ये जागा नाही. मलुानंी कुठे खेळायचे. कम शयल कोच आह.े 

मा. े ीय अिधकारी – साळवी मॅडम याबाबत अहवाल दया.  

मा. वाती (माई) काटे – माझे वॉडम ये मोकाट कु यांचा सुळसुळाट झाला आह.े यांना पकड यासाठी गाडी 
आणावी. 
 - कु े आजारी असेल कवा िपसाळलेले असेल तरच कु े पकडणारी गाडी येत असते.     
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सभा कामकाजात दाखल क न घणेते आलले ेिवषय घणेते आल.े. 
 

ठराव क. १३       िवषय .-  १  
दनांक – ०६/०२/२०२०      िवभाग - 

सुचक – मा.शारदा िहरेन सोनवण े    अनुमोदक -  मा.उषा उफ माई ढोरे  

सदभं – मा.संतोष बबन कांबळे  यांचेकडील   दनांक ०६/०२/२०२० चा ताव.     
भाग . ३२ मधील मैला शु दीकरण क ालगत जुनी पु ष मुतारी अि त वात आह.े सदर ठकाणी 

जुनी पु ष मुतारी तोडून ी व पु ष वतं  मुतारी करणेस मा यता दणेेत येत आह.े   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                         ---------- 
 

ठराव क. १४       िवषय .-  २ 
दनांक – ०६/०२/२०२०      िवभाग - 

सुचक – मा.संतोष बबन काबंळे     अनुमोदक -  मा.शारदा िहरेन सोनवण े 

सदभं – मा.संतोष बबन कांबळे  यांचेकडील   दनांक ०६/०२/२०२० चा ताव.     

भाग . ३२ म ये ममतानगर व बु दघोष सोसायटी येथील बु दिवहार प रसरात ”सिंवधान 

तािवका” उभारणेस मा यता दणेेत येत आह.े   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                         ---------- 
ठराव क. १५       िवषय .-  ३ 
दनांक – ०६/०२/२०२०      िवभाग - 

सुचक – मा. शारदा िहरेन सोनवण े    अनुमोदक -  मा.उषा उफ माई ढोरे  

सदभं – मा. शारदा िहरेन सोनवण ेयांचकेडील   दनाकं २३/०१/२०२० चा ताव.     

“सांगवी प रसर महशे मंडळ” ही सावजिनक सं था असून िवशेषत: माहे री समाजबाधंवांनी थापन 
केलेली सं था मागील १२ वषापासून सावजिनक े ाम य ेकायरत आह.े या सं थे या मा यमातून िनयिमतण े
र दान, आरो य िशबीर, शै िणक सािह य वाटप, संगणक क , िविवध पधा आदी समाजउपयोगी 
उप माचे आयोजन केल ेजाते. ही सं था माहे री समाजबांधवाबरोबरच समाजातील सव जाती धमा या, 
वगा या सामािजक, शै िणक व नैितक गतीसाठी कायरत आह.े सं थेचा िव तार ामु याने पपरी चचवड 
महानगपािल के या काय े ात आह.े आप या भागात बरेच नागरीक ह े दशेा या िविवध भागातून 
उपिजिवकेसाठी आलेले आहते व येथेच थाियक झाले. एखादया कुटंूबातील  मृ यू पाव यास यां या 
कुटंूिबयास पोहोच यासाठी वेळ लागतो. त हा ते मतृ शरीर (शव) सांभाळ यासाठी बरीच धावपळ व गैरसोय 
होते. ही गैरसोय टाळ यासाठी शवपटेी (MORTURY) बॉ स सं थेकडून घे याचे ठरिवले आह.े सदर 
शवपेटी नागरीकांसाठी नाममा  शु कात उपल ध होईल परंतु सदर शवपेटी ठेव यासाठी सं थेकड े जागा 
नस या कारणान ेघेता यते नाही. सदर शवपटेीची कमत अंदाजे पये एक लाख प ास हजार आह.े आपण 
महापािलके या मा यमातनू जर जागा उपल ध क न द यास सदर शवपेटी सुर ीत व वि थत रा  शकत.े 

तािवत कायासाठी आव यक या कागदप ांची पुतता कर यास ही सं था तयार आह.े आप यासार या 
समाजिहतेशी व िवकासािभमुख काय म अ य ांनी या िवषयाकड े सकारा मक दृ ीने पा न सं थेला 
मागदशन क न आव यक ती कायवाही कर यासाठी दशा दाखिव यास आ ही आपले  ऋणी रा  सदर या 

तावास मा यता दणेेत येत आह.े   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                         ---------- 
ठराव क. १६       िवषय .-  ४ 
दनांक – ०६/०२/२०२०      िवभाग - 

सुचक – मा.माधवी राज  राजापुरे    अनुमोदक -  मा.सीमा द.चौगुल े 

सदभं – मा. माधवी राज  राजापुरे यांचेकडील   चा ताव.     
भाग .३१ मधील पपळे गुरव व नवी सांगवी भागातील िवकास आराखडयातील र यांवर व 

मु य र यांवर वाहन ेउभी कर याकरीता सम िवषम प दतीची रचना क न वाहने उभी करणेबाबत  मंजूरी 
िमळावी. र यावर उभी असणारी वाहने अ थ थ व िश तब द प दतीने उभी राहत नस याने वारंवार  
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वाहतुक क डी होत असते व याबाबत नागरीकां या अनके त ारी ा  होत आहते. तरी सम िवषम प दतीन े

ायोिगक त वावर वाहन ेउभी क न या ठकाणी फलक लावणेस मा यता दणेेत येत आह.े   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         ---------- 

ठराव क. १७       िवषय .-  ५ 
दनांक – ०६/०२/२०२०      िवभाग - 

सुचक – मा.सौ.शारदा िहरेन सोनवण े    अनुमोदक -  मा. माधवी राज  राजापरेु 

सदभं – मा. सुजाता सुिनल पालांड ेयांचेकडील   दनांक ०६/०२/२०२० चा ताव.     
मा या संत तुकारामनगर म य े एक छोटा ओपन पेस आह े जो िस दीिवनायक मंडळास दयावा, 

कारण ते मंडळ तो ओपन पसे साफ करणे तसचे सुरि त ठेव याचे काम करीत आह.े अ यथा ितथे गैरवापर 
दा , गांजा, यािशवाय काहीही वापर होत नाही. तरी तो मंडळा या ता यात दे यास मा यता दणेेत येत आह.े   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                                    ---------- 
 

ठराव क. १८       िवषय .-  ६ 
दनांक – ०६/०२/२०२०      िवभाग - 

सुचक – मा. संतोष बबन काबंळे       अनुमोदक -  मा.शारदा िहरेन सोनवण े 

सदभं – मा.उषा उफ माई ढोरे, महापौर यांचकेडील  प . महापौर/कािव/२३७/२०२०  
            दनांक ०६/०२/२०२० चा ताव.     

िशवाजी पाक, नवी सांगवी ६१ येथील सव रिहवाशां या वतीने अ य , िशवर  शभंूराजे वे फेअर 
ट यांनी मनपा ग ली . १ ते ग ली . ४ या भागातील नामफलकावर छ पती िशवाजी महाराजां या 

नावाचा िशवाजी पाक असा एकेरी उ लेख आह.े यामळेु छ पती िशवाजी पाक अथवा िशवछ पती पाक 
अशी नामफलकावर दु ती करणेबाबत संद भय प ा ारे िवनंती केली आह.े तरी सदर ग ली . १ ते ग ली 

. ४ चे नामफलकावर छ पती िशवाजी पाक अथवा िशवछ पती पाक अशी नावाम ये दरु ती करणसे 
मा यता दणेेत येत आह.े   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                 ---------- 
 

ठराव क. १९       िवषय .-  ७ 
दनांक – ०६/०२/२०२०      िवभाग - 

सुचक – मा.रोिहत आ पा सदुाम काटे    अनुमोदक- मा.राजाभाऊ बनसोड े 

सदभं – मा.रोिहत आ पा सदुाम काटे यांचेकडील   दनाकं ०६/०२/२०२० चा ताव.     
भाग .३० कासारवाडी, आर ण . २२ स ह नं. ४९७/२अ येथे मनपाने न ाने खेळाचे मैदान 

िवकसीत केले आह.े तेथील एका नवीन कमानीस कासारवाडी येथील सामािजक कायकत  कै. सजंयकुमार 
सदािशव लाडंग े (मतु कार) असे नाव दे यास मा यता दणेेत येत आह.े  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता पुढील कायवाही करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                                ---------- 
 

ठराव क. २०       िवषय .-  ८ 
दनांक – ०६/०२/२०२०      िवभाग - 

सुचक – मा.रोिहत आ पा सदुाम काटे    अनुमोदक - मा.राजाभाऊ बनसोड े

सदभं – मा.रोिहत आ पा सदुाम काटे यांचेकडील   दनाकं ०६/०२/२०२० चा ताव.     
दनांक ०१/१२/२०१९ रोजी . . ३० दापोडी येथे जी ददुवी घटना घडली. या घटनेत व.नागशे 

जमादार व व.शहीद िवशाल जाधव यांचा ददुवी अंत झाला या मागास व.नागशे जमादार व व.शहीद 
िवशाल जाधव चौक असे नाव सदर मागास व चौकास दे यास मा यता दणेेत येत आह.े   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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                               ---------- 
 

 

मा.सभापती – मा.सव नगरसेवक, अिधकारी/कमचारी सवच िमट गला उपि थत रािहले याब ल सवाच े
आभार मानतो व िमट ग संपली असे जािहर करतो.  
 

 

              सही/- 
अंबरनाथ चं कातं कांबळे 
सभापती ह भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
कासारवाडी- ३४. 

जा. .ह ेका/कािव/ १६७/२०२०                                                                                                                             
दनांक –  १८/०२/२०२० 

             सही/- 
शासन अिधकारी तथा सिचव 

     ” ह”   े ीय कायालय 
िपपरी चचवड महानगरपािलका 

 

 

 

 

 

 

 

 


