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        पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी - ४११०१८ 
मा.इ भाग सिमती 

कायपिञका मांक- ०४ 
सभावृ ांत  

 
 दनांक - ०२/११/२०१७                   वेळ दुपारी २:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार दनांक  
०२/११/२०१७रोजी दुपारी २.०० 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.फुगे िभमाबाई पोपट  - अ य ा 
२) मा.सुवणा िवकास  बुड 
३) मा.डोळस िवकास ह र ं  
४) मा. ी उंडे ल मण ध डू 
५) मा.घुले नानी उफ िहराबाई गोवधन 
६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
७) मा. ी.सागर बाळासाहेब गवळी 
८) मा.बारसे ि यांका िवण 
९) मा. ी.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

 
 तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
         मा. ी.योगेश कडूसकर - े ीय अिधकारी, मा. ी. मोद काशीकर – शासन अिधकारी 
मा. ी.जीवन गायकवाड, काय अिभयंता ( थाप य), मा. ी.बोरावके डी.एच. उपअिभयंता 
( थाप य). मा. ी. िवण घोडे – उपअिभयंता (िव ुत) मा. ी.बी.पी.लांडे उपअिभयंता (िव ुत, 
मा. ी. ही.सी.काळे- उपअिभयंता ( थाप य), मा. ी. ीरसागर आर. ही. क.अिभयंता ( थाप य), 
मा. ी.ए.के. क डे – उपअिभयंता (पा.पु.),मा. ी.एस.आय.ख  े - उपअिभयंता झोिनपू थाप य, 
मा. ी. कोतकर पी.बी.क.अिभयंता (पा.पु.), मा. ी.आर. ही शंदे - उपअिभयंता ( थाप य), 

ी.डी.डी.गवळी - उपअिभयंता (ज.िन.), ी.बेळगांवकर एस.एस. क.अिभयंता (पा.पु.), 
ी.कातोरे–पी.बी.-क.अिभयंता (िव ुत), ी.पवार ही.एस क.अिभयंता (िव ुत) मा. ी.  

एम.बी.िनकम-लेखािधकारी, मा. ी. भाकर तावरे - सहा.आरो य अिधकारी, ी.संदीप ठोकळे - 
क.अिभयंता (ज.िन.), मा. ी.ए.आर.धडस - क.अिभयंता (ज.िन.), ी.गनबोटे ए.पी. 
क.अिभयंता( थाप य), मा. ी.िनखील फडर क.अिभयंता,मा. ी.वाडकर एस. ही. क. अिभयंता 
( थाप य उ ान.),मा. ही.के.जाधव- उपअिभयंता ( थाप यउ ान), मा.एल.जे. हे े – उ ान 
सहा यक, मा. ी.बाजीराव लांडगे- पीएमपीएमएल भोसरी आगार, ी.गायकवाड 
पी.आर.मु या यापक मा य.िव ालय,भोसरी, मा. ही.एम.ताकवले - क.अिभयंता ( थाप य), 

ी.जी.जी.दसगुडे-  मु या यापक मा य.िव ालय, भोसरी, ीम.जे.आर.पवळे- समुह संघटक, 
ना.िव.यो. पंपरी, सौ. भोज जे.एस.- डा पयवे क, ी.आर.पी.डामसे- मले रया िनरी क  हे 
अिधकारी / कमचारी सभेस उपि थत होते.                                                                                                                                                                               
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मा.अ य ा - सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात   करणेत  येत आह.े    
  ------ 

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

  ----- 
िवषय मांक – १)  भाग . ७ मधील र याला/कमानीला नांव देणेबाबत. मा.सौ.िभमाबाई पोपट  
                         फुगे यांचे दनांक २/११/२०१७ चे प . 
िवषय मांक – २)  भाग . ४ सीएमई भागातून येणारे पाणी आरसीसी पाईप लाईन ारे नदीम ये  
                        सोडणेबाबत. मा.सौ. िहराबाई (नानी) गोवधन घुले यांचे द.२/११/२०१७ चे प . 
िवषय मांक – ३) भाग . ३ काळजेवाडी येथील जुनी शाळेची इमारत पाडणेबाबत. 
                         मा.सौ. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक २/११/२०१७ चे प . 
  ------                            
              अ) दनांक ०५/१०/२०१७ रोजीची रोजी झाले या सभेचा (काय म पि का ०३)  
                      सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.       
      -------- 

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

ठराव मांक -  १६    िवषय मांक- १ 
दनांक - ०२/११/२०१७ 

सूचक- मा. ी.संतोष ल ढे     अनुमोदक – मा. ी.िवकास डोळस   
संदभ – भाग . ७ मधील र याला/कमानीला नांव देणेबाबत. मा.सौ.िभमाबाई पोपट फुगे  
           यांचे दनांक २/११/२०१७ चे प . 
 भाग .७ मधील छ पती िशवाजी महाराज िव ालयामागील पुणे नािशक रोड ते गाव ज ा 
मैदान र यावर वागत कमान उभा न या र याला व कमानीला ह.भ.प. गायनाचाय कै. 
नामदेवराव जयवंतराव माने (पाटील) यांचे नांव दे यास मा यता दे यात येत आह.े  सदरचा ठराव 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करावी. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
ठराव मांक -  १७    िवषय मांक- २ 
दनांक - ०२/११/२०१७ 

सूचक- मा. ी.िवकास डोळस     अनुमोदक – मा. ी.ल मण उंडे   
संदभ - भाग . ४ सीएमई भागातून येणारे पाणी आरसीसी पाईप लाईन ारे नदीम ये सोडणेबाबत.  
          मा.सौ. िहराबाई (नानी) गोवधन घुले यांचे दनांक २/११/२०१७ चे प . 
 भाग . ४ दघी बोपखेल गावांमधील रामनगर येथील दाट लोकव ती या पुव बाजूने 
नैस गक, मु य, मोठा व खोल नाला आह.े सदर ना यातून उ रेकडून सी.एम.ई. भागातून येणारे पाणी 
दि णेकडील नदीम ये वाहत जाते. रामनगर लोकव ती या पि म बाजूने (स.नं.०३,०२ आिण०५ 
मधून) उ रेकडून सी.एम.ई. भागातून येणारे पाणी दि णेकडील नदीम ये वाहत जात असताना 
सदरची जिमन उथळ अस याने ब-याच ठकाणी पाणी साठून राहते, साठले या पा याम ये दलदलीची 
प रि थती िनमाण होते यामुळे या भागात अनाव यक झाडेझुडपे उगवली आहेत. अशा ठकाणी 
नागरीक कचरा टाकून हा प रसर अ व छ होत आह.े प रणामी नागरीकांना ड यू, मले रया, अशा 

कार या रोगांना बळी पडावे लागत आह.े व या ठकाणी दलदल सद:ृश भागातील  घाण साफ 
करणेकरीता मोठा र ता नस याने या ठकाणी आरसीसी पाईप लाईन टाक याकरीता या प रसरातील  
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नागरीकां या हरकत नस याने आिण पाईप लाईनव न ६.०० मी. र ता िवना मोबदला तयार 
कर यास जागा मालक  तयार आहेत व यामुळे व छतेचा व वाहतुक चा  माग  लागणार आह.े  
 
सबब  भाग . ४ दघी बोपखेल गावांमधील रामनगर येथील दाट लोकव ती या पुव बाजूने 
रामनगर लोकव ती या पि म बाजूने (स.नं.०३,०२ आिण ०५ मधून) उ रेकडून सी.एम.ई. भागातून 
येणारे पाणी दि णेकडील नदीम ये सोड यासाठी मोठया व पात आरसीसी पाईप लाईन करणे 
बाबत या िवषयास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
ठराव मांक -  १८    िवषय मांक- ३ 
दनांक - ०२/११/२०१७      

सूचक- मा.सौ. ि यांका बारसे    अनुमोदक – मा. सौ. िहराबाई (नानी)  घुले  
संदभ – भाग . ३ काळजेवाडी येथील जुनी शाळेची इमारत पाडणेबाबत. 
          मा.सौ. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक २/११/२०१७ चे प . 

भाग . ३ काळजेवाडी येथील जु या शाळेची इमारत  फार जुनी झालेली आह.े व ती १८ 
मीटर डी.पी. र यात बाधीत होत आह.े याच माणे या शाळेतील िव ा यांची म.न.पा.ने न ाने 
बांधले या  इमारतीम ये बस याची न ाने व था कर यात आलेली आह.े तरी सदरची जुनी इमारत 
पाडणे कामी या िवषयास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 

माहे २ न हबर २०१७ या इ े ीय कायालयातील  मािसक सभेत मा.अ य ा व सव 
स मा.नगरसद य यांनी सव कामाचे आदेश या या ठेकेदारानंा दलेले आहेत. या या ठेकेदारां या 
बाबत असले या  त ार चा आढावा घेणे, नागरीकां या सम यांचे िनराकारण करणे याकरीता सभेस 
उपि थत राहणेकामी पुढील मिह या या  मािसक सभेनंतर सूचना दले या आहेत. यास अनुस न 
माहे िडसबर २०१७ या इ े ीय कायालयातील पुढील मिह या या  मािसक सभेनंतर त ार चा 
आढावा घेणे, नागरीकां या सम यांचे िनराकारण करणे याकरीता सव सबंधीत ठेकेदारांना सभेस 
उपि थत राहणेकामी मा. े ीय अिधकारी  यांनी सव संबंधीत अिधकारी यांना सूचना दले या आहेत. 
   
 यानंतर मा.सभापती यांनी आभार मानून सभा संप याच े जाहीर केले.  
     
                                                                                   सही/-  

    िभमाबाई पोपट फुगे 
                            अ य ा 

                                                                                           इ भाग सिमती 
                                                    भोसरी – ३९. 
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी – ३९. 
-इ ेका/कािव/४/१२४४/२०१७ 

दनांक-  ०६/११/२०१७                            सही/-           
           शासन अिधकारी तथा  

      सिचव (सभाशाखा) 
                                                         इ ेञीय कायालय 
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         भोसरी – ३९. त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 


