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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
कायपिञका मांक - ०९ 

सभावृ ांत 
 
 दनांक-  ०४/०१/२०१७          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची  बुधवार दनांक 
०४/०१/२०१७ 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 – अ य ा 
२. मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडूरंग 
३. मा.सुरेखा शंकर ग हाणे 
४.  मा.रसाळ िवजय सुदाम - ि वकृत सद य 
५.  मा.सोमवंशी काश बबनराव - ि वकृत सद य 
६.  मा.आहेर संजय िनवृ ी- ि 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 - कायकारी अिभयंता ( थाप य) मा. िवण अ. घोडे - कायकारी 
अिभयंता (िव ुत), मा.जयंत बरशे ी – कायकारी अिभयंता (पाणीपुरवठा), मा. ी.सतीश 
वाघमारे –उपअिभयंता ( थाप य), मा. ी. ही.सी.काळे - उपअिभयंता ( थाप य), 
मा.बोरावके डी.एच. उपअिभयंता ( थाप य), मा. ी.जाधव ही.के. उपअिभयंता ( थाप य 
उ ान), मा.अंकुश क डे -उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), मा.लांडे बी.पी. उपअिभयंता 
(िव ुत), मा. ी.िशतोळे एस.बी.-क.अिभयंता (ज.िन), मा. ी.टी.एच.दाते-सहा.आरो य 
अिधकारी,  मा. ी.िवजय खाडे, उप.अिभयंता, मा. ी.कोतकर पी.बी. क.अिभयंता 
(पाणीपुरवठा), मा. ी.बगली एस.ए. क.अिभयंता (पाणीपुरवठा), मा. ी. ही.एस.राऊत- 
क.अिभयंता, मा. ीम.पी.आर.देसाई-क.अिभयंता (पाणीपुरवठा),मा. ी. दि वजय पवार- 
क.अिभयंता (पाणीपुरवठा) मा. ी.िनखील फडर- क.अिभयंता ( थाप य उ ान), 
मा. ी.धडस ए.आर.- क.अिभयंता (जलिन:सारण), मा.पांचाळ बी.के.क.अिभयंता, 

ी.सी.जे.देसले - क.अिभयंता ी.अिहरे एस.एन., मा. ी.जी.एस.खैरे – स.उ ान 
अिध क, (पशुवै कय) मा. ी. नाडेकर  बी.के. सहा.िश क भोसरी, ी.िशराळ 
एस.ड यू – मु या यापक लांडेवाडी, ीमती पवळे जय ी र वं - समुह संघटक, 
नागरव ती. 
 ------ 
  
 
मा.अ य ा - सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात   करणेत    
                  येत आह.े    
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  ------ 
 

यानंतर  खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
  ----- 
 
सूचक- मा.सुिनता (माई) गवळी   अनुमोदक – मा. सौ.सुरेखा ग हाणे 

 
मा.सभापती इ े ीय कायालय, डॉ. दा बाजीराव लांडे या आज सभागृहात  

उपि थत नस यामुळे आज या सभे या अ य थानी मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
यांची   िनवड करणेत यावी. 
 
      सदर सुचना सवानुमते मा य झाली 
     ----- 
         
 
       (मा.िवनया दप (आबा) तापक र यांनी सभेचे अ य थान ि वकारल)े 
                                            ------  
 
 मा.अ य ा - सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात   
करणेत  येत आह.े    
 ------ 
 
उपि थत स मा.सद यांच ेसंमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात दाखल 
क न घेणेत आल.े 
     ------ 
 
िवषय मांक  १.ग हाणेव ती, भोसरी (वॉड .३४) या ठकाणी शिन मंदीराजवळील    
                      प रसराला जय महारा  मंडळाजवळ “ शनी महाराज मंदीर” चौक असे  
                      नामकरण करणेबाबत मा. काश सोमवंशी – ि वकृत सद य यांचे प . 
िवषय मांक  २.नामकरणाबाबत. (चौकास) मा.सौ.सुरेखाताई ग हाणे यांचे प . 
िवषय मांक  ३. वागत कमान उभार याबाबत (कै.क िडबाभाऊ देवकर वागत कमान)  
                      मा.सुिनता (माई) गवळी  यांचे दनांक ०४/०१/२०१७ चे प . 
िवषय मांक  ४.नांव दे याबाबत. मा.िवनया तापक र यांचे  प . 
िवषय मांक  ५. नांव दे याबाबत. मा.िवनया तापक र यांचे  प . 
िवषय मांक  ६.नामकरण करणे बाबत.मा.संजय िनवृ ी आहेर यांचे प . 
                 

  अ) दनांक ७/१२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ८)    
                    सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                                         ------ 
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ठराव मांक - ३१   िवषय मांक- १ 
दनांक- - ०४/०१/२०१७     

सूचक- मा.सुिनता (माई) गवळी   अनुमोदक – मा. सौ.सुरेखा ग हाणे 

संदभ – सौ.सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी यांचे चे प . 
  भाग .७, च-होली वडमुखवाडी येथील स ह.नं.१५३ ते १५७ या जागेला 

“मु ाईनगर” असे नांव देणेस मा यता देणेत येत आह े
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
 
ठराव मांक - ३२   िवषय मांक- २ 
दनांक- - ०४/०१/२०१७     

सूचक- मा. मा.िवनया तापक र   अनुमोदक – मा. सौ.सुरेखा ग हाणे 

संदभ – कलम २०५ अंतगत विहवाटीसाठी र ता करणेबाबत.मा.िवनया तापक र यांचे प . 
च-होली बु.िशवाजी चौक, कोतवालवाडी येथ ेमा ती भोसले ह ेअपंग  राहत 

असून यांना यांचे घरी जाणे-येणेसाठी १० फुट ं द र याची आव यकता आह.े स या 
मा ती भोसले यांचे घराकडे जाणे-येणेसाठी र ता उपल ध नाही यामुळे यांची गैरसोय 
होत आह. तरी मा ती भोसले ह े अपंग  अस याने यांना म.न.पा.तील सुिवधा 
देणेसाठी िशवाजी चौक ते यांचे वत:चे घरापयत कलम २०५ नुसार १० फुट ं द र ता 
उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आह े
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 

 

उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल.े           

                                       ------- 
    

ठराव मांक - ३३   िवषय मांक- १ 
दनांक- - ०४/०१/२०१७     

सूचक- मा. काश सोमवंशी    अनुमोदक – मा. सौ.सुरेखा ग हाणे 

संदभ – ग हाणेव ती, भोसरी (वॉड .३४) या ठकाणी शिन मंदीराजवळील    

           प रसराला जय महारा  मंडळाजवळ “ शनी महाराज मंदीर” चौक असे  
           नामकरण करणेबाबत मा. काश सोमवंशी – ि वकृत सद य यांचे प . 

  वॉड .३४ (जुना) ग हाणेव ती येथील शनी मंदीर प रसर अितशय भ  असा 
आहे तरी या चौकास सुशोभीत क न चौकास “ शनी महाराज मंदीर” चौक असे नामकरण 
करणेस मा यता देणेत येत आह े

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
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ठराव मांक - ३४   िवषय मांक- २ 
दनांक- - ०४/०१/२०१७     

सूचक- मा. सौ.सुरेखा ग हाणे   अनुमोदक – मा. काश सोमवंशी 

संदभ – नामकरणाबाबत (चौकास) मा. सौ.सुरेखा ग हाणे यांचे दनांक ४/१/१७ चे प . 
 भोसरी येथील ग हाणेव ती वॉड . ३४ (जुना) आ द नाथनगर येथील अ जं य  

िम  मडळ चौकास  “अ जं य चौक”  असे नामकरण होऊ चौकाचे सुशोिभकरण करणेस 

मा यता देणेत येत आह े

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
 
ठराव मांक - ३५   िवषय मांक- ३ 
दनांक- - ०४/०१/२०१७     

सूचक-  मा.सुिनता (माई) गवळी                      अनुमोदक –  मा.सौ.सुरेखा ग हाणे 

संदभ – वागत कमान उभार याबाबत (कै.क िडबाभाऊ देवकर वागत कमान)  
           मा.सुिनता (माई) गवळी  यांचे दनांक ०४/०१/२०१७ चे प . 

 च पाणी वसाहत देवकर व ती सदर व ती खूप वषापासून वा त ास असून तरी 

देखील महानगरपािलके या वतीने वागत कमान उभारली नाही. तरी  च पाणी वसाहत 

देवकर व ती येथे “कै.क िडबाभाऊ देवकर” वागत कमान उभार यास मा यता देणेत येत 

आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

 
ठराव मांक - ३६   िवषय मांक- ४ 
दनांक- - ०४/०१/२०१७     

सूचक- मा.सुिनता (माई) गवळी   अनुमोदक – मा.सौ.सुरेखा ग हाणे 

संदभ – नांव दे याबाबत. मा.िवनया तापक र यांचे  प . 
  च-होली बु येथील महानगरपािलके या मा यमातून िजमना टीक डांगण 

भुमीपूजन झालेले आह.े िजमना टीक व डांगण जागा उपल ध क न दे यास 

मा.कै.शांताराम ह रभाऊ काटे यांचे फार मोठे योगदान आह.े यांचे सामािजक काय पा न 

यांचे िजमना टीक व डांगणला यांचे नांव दले तर अिधक चांगले ेरणादायी होईल    

च-होली बु येथील िजमना टीक व डांगणला मा “कै.शांताराम ह रभाऊ काटे” नांव 

दे यास मा यता देणेत येत आह े

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
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ठराव मांक - ३७   िवषय मांक- ५ 
दनांक- - ०४/०१/२०१७     

सूचक- मा.सुिनता (माई) गवळी   अनुमोदक – मा.सौ.सुरेखा ग हाणे 

संदभ – नांव दे याबाबत. मा.िवनया तापक र यांचे  प . 

  काळजेवाडी येथील महनगरपािलके या मा यमातून ाथिमक शाळेचे बांधकाम 
झालेले आह.े  या शाळेल जागा उपल ध क न दे यास मा.कै.पोपटराव िव ल काळजे यांचे 
फार मोठे योगदान आह.े तरी यांचे सामािजक काय पा न यांचे शाळेला नांव दले तर 
अिधक चांगले ेरणादायी होईल तरी काळजेवाडी येथील शाळेला “मा.कै.पोपटराव िव ल 
काळज”े नांव दे यास मा यता देणेत येत आह े

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
 
ठराव मांक - ३८   िवषय मांक- ६ 
दनांक- - ०४/०१/२०१७     

सूचक- मा.सुिनता (माई) गवळी   अनुमोदक – मा. काश सोमवंशी 

संदभ – नामकरण करणे बाबत.मा.संजय िनवृ ी आहेर यांचे प .                 
संतनगर येथील गजानन चौक, से.नं.४ व से.नं. ६ मधील रोडला छ पती            

ी. िशवाजी महाराज र ता असे नामकरण करणेस तसेच पाईन रोड शेजारील सकलला 
नवीन पोलीस टेशनजवळील “गुड मॉ नग सकल” असे नाव दे यास मा यता देणेत येत 
आह.े 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
मा. अ य ा - यानंतर मा. अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
           

                                       
   

      अ य ा    
 िवनया दप (आबा) तापक र    

                                                                                इ भाग सिमती 
                               भोसरी – ३९. 
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/९५/२०१७ 

दनांक- ०७/०१/२०१७. 
      

                                                            शासन अिधकारी तथा सिचव  
                                  इ ेञीय कायालय 

                          भोसरी – ३९.  
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
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 दनांक ०४/०१/२०१७ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे 
मािसक सभेत खालील माण ेमा.नगरसद यांनी चचा केली. 
मा.िवनया तापक र –  ल मीनगर येथे योजना राबिवली होती ितथे बरेच ो लेम आहेत. 
तेथील काही पाईप लाईन िलकेज आहेत. काटेव तीम ये पा याचा ो लेम आह.े पाणी 

ेशरने येत नाही. वडमुखवाडी, च-होली येथे िप या या पा याचा खूपच ो लेम आह.े 
तु ही पा या या टँकरची व था करीत नाही.  
मा.जयंत बरशे ी (काय.अिभयंता,पाणीपुरवठा) -  सकाळी ८.०० ते ९.०० व ९.०० ते 
१०.०० या वेळेत पाणी देत आहोत. उिशरा का होईना पाणी देत आहोत. पाणी कमी वेळ 
पण रोज पाणी देत आहोत. गेले काही दोन दवस कामे चालू होती. आता काम पुण 
झा यावर पाणी सुरळीत चालू होईल. एअर लॉक झाले होते. आता ते वि थत झालेले 
आहेत.  काही पा याचे कने शन उंचावर अस यामुळे पा याचा ो लेम असेल. परंतू आता 
पाणी वेळेत व वि थत येईल. 
मा.सुरेखा ग हाण े– कामे कती झालेली आहेत. कती  कामाचे आदेश दलेले आहेत. मला 
मािहती पािहजे. 
मा.जयंत बरशे ी (काय.अिभयंता,पाणीपुरवठा) – नवीन साहेब आलेले आहेत यांचेकडून 
मािहती घेऊन दे यात येईल. 
मा.िवनया तापक र – नवीन पाईप लाईन टाकणे व पाणी वेळेत व ेशरने देणे ही कामे 

ाधा याने क न दयावीत. आमची नेहमीची अडचण दूर करावी.  
मा.संजय आहेर – से.नं.४ म ये पा याचा ेशर फार कमी आह.े  
मा.जयंत बरशे ी (काय.अिभयंता,पाणीपुरवठा) – एअर लॉक अस यामुळे पाणी पुणपणे 
येत नाही. पाईप लाईन लॉक झाली होती.  यामुळे पा याचा ेशर कमी येतो. 
मा.िवनया तापक र - वकऑडर दली आहे ते काम ठेकेदारामाफत चालू करा. फार त ारी 
येत आहेत.  कामे चालू केली आहेत ती बंद आहेत. अशी सव कामे चालू ठेवणे गरजेचे आह.े 
मा.सुिनता (माई) गवळी – हनुमाननगर कॉलनीचे काम चालू आह.े परंतू ख े खूप ठेवले 
आहे ते काम लवकर कर यात यावे.  
मा.जयंत बरशे ी (काय.अिभयंता,पाणीपुरवठा) – स गु नगर येथ ेपाईप लाईन टाकलेली 
आह े ते काम कर यात येईल. यानंतर हनुमानगर येथील काम दोन दवसात कर यात 
येईल.  
मा.सुरेखा ग हाण े– माझे वॉडम ये काही ठकाणी खूप कमी पाणी िमळत आह.े  
मा.िवनया तापक र – सगळीकडे पा याची अडचण आह.े यासाठी काय उपाययोजना 
करता येईल. सव कामे वेळेवर झाली पािहजे. 
मा.सुिनता (माई) गवळी – जोपयत इ भागाजवळची पा याची टाक चे काम पुण होत 
नाही तोपयत पा याची व था होणार नाही. 
मा.सुरेखा ग हाण े - सगळीकडे कागद पडलेले असतात. यासाठी कचराकंुडीचे व था 
कर यात यावी.  
मा.टी.एच.दाते (सहा.आरो य अिधकारी)- आरो य िवभागा या कमचा-यांकडून दोन वेळा 
कचरा उचलला जातो.  
मा.संजय आहेर – ट लंग कुलजवळील बॅड मंटन हॉल चालू कर यात यावा. 
मा. े ीय अिधकारी – डा िवभागा या संबंधीत कमचा-यांशी बोलून घेतो.  
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मा.िवनया तापक र- प ावती मंदीर येथील ेनेजचे काम लवकर कर यात यावे. माझे 
वॉडमधील कामे ाधा याने कर यात यावी.  
मा. ी.िशतोळे एस.बी.-क.अिभयंता (ज.िन) – च-होली येथील कामे लवकरच कर यात 
येईल. काटेव तीम ये स या काम चालू आह.े  
मा.िवनया तापक र – वडमुखवाडी, आझादनगर,व काटेव ती ही सव कामे कर यात यावी. 
दाभाडेव तीचेही काम कर यात यावे. गुळवेव ती येथे जो ख ा आहे ते काम कर यात यावे. 
मा. ी.िशतोळे एस.बी.-क.अिभयंता (ज.िन) – वकऑडर झाली आह.े ते काम कर यात 
येईल.  
मा.िवनया तापक र- िव ुत िवभागाकडून लाईटचे काम कर यात यावे.  
मा. िवण घोडे – (काय.अिभयंता िव ुत) – LCD बाबत प  आले आहेत. अजून LED 
आलेले नाही. दोन तीन दवसात लाईटचे काम क न दे यात येईल. 
मा.सुरेखा ग हाणे – माझे येथील गाडनेचे काम कर यात याव.े 
मा. ही.सी.काळे (उपअिभयंता थाप य)-  आपले वॉडमधील सव कामे झाली आहेत.  
मा. अ य ा - आज या िमट गला उपि थत रािहले या सवाचे आभार मानते. व यानंतर 
सभा संप याचे जाहीर केले. 


