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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

 
सभावृ ांत 

(इ े ीय सिमतीची मािसक सभा) 
 

दनांक : ०७/०६/२०१९     वेळ: सकाळी ११.०० वाजता 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे जून २०१९ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक  ०७/०६/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ भाग कायालयाचे  “संत 

ाने र महाराज”  सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे 
मा.नगरसद य/ नगरसद या उपि थत होते. 
 

१) मा.बुड सुवणा िवकास  -  अ य ा 
२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
३) मा.डोळस िवकास ह रचं  
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.गोफणे अनुराधा देिवदास 
९) मा.बारसे ि यांका िवण 
१०) मा.संतोष (अ णा) ाने  र ल ढे 
११) मा.िभमाबाई पोपट फुग े 
ि वकृत सद य 
१२) बुड अिजत ताप 
१३) मा.साधना सिचन तापक र 
१४) मा.लांडे िवजय नामदेव 

 
 या िशवाय मा. ी. ीिनवास रामचं  दांगट - े ीय अिधकारी, मा. ी. िवण घोडे – 
कायकारी, ीम. ेरणा िशनकर – उपअिभयंता थाप य, ी.राज  शदे – उपअिभयंता थाप य, 

ी.वहीकर एस.एस.-उपअिभयंता, ी.लांडे बी.पी. उपअिभयंता, ी.बोरावके डी.एच.-उपअिभयंता 
( थाप य), ी.राजेश नंदलाल भाट – सहा.आरो यािधकारी, ी.ए. ही. गुमा ते – मु य आरो य 
िनरी क, ी.मगशे ी ए.एम. किन  अिभयंता, ी.कुलकण  आर.पी.-किन  अिभयंता, ी.फाटक 
डी.डी. -किन  अिभयंता, ी.ताकवल े क.अिभयंता ( थाप य.), ी.सुिनल बेळगावकर – किन  
अिभयंता पा.पु., ी.कुतवळ एस.यु. – किन  अिभयंता ज.िन., ीम.वृषाली पोतदार क.अिभयंता 
( थाप य), ी.तानाजी गायकवाड – हॉट  सुपरवायझर, ी.गायकवाड एस.पी.- उ ान सहा यक, 
सौ.भोज जे.एस.- डा पयवे क, ी.सुरेश कोदंटे – कायालय अिध क अित मण, ी. सितश लांडगे- 



 2 

अित मण िनरी क, पवळे जय ी  - समुह संघटक ना.िव.यो, ी.िवनय जगताप- थाप य अिभयांि क  
सहा यक  इ यादी अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 
(मा. इ भाग सिमतचे सभापती पदावर मा.बुड सुवणा िवकास यांची  िनवड झा याब ल े ीय 
अिधकारी मा. ीिनवास दांगट यांचे वतीने पु पगु छ देवून वागत कर यात आल.े  तसेच उपि थत 
सव स मा. सद य व अिधकारी यांचेवतीनेही मा.बुड सुवणा िवकास  यांचे वागत कर यात आले व 
यांना कामकाजा या शुभे छा दे यात आ या. मा.डोळस िवकास ह र  चं  व मा. ी.सागर 

बाळासाहेब गवळी यांची डा, कला, सािह य व सां कृितक सिमती सद य पदावर िनवड 
झा  याब ल तसेच मा. ीम.गोफणे अनुराधा देिवदास व मा. ीम.फुगे िभमाबाई पोपट यांची 
मिहला व बालक याण सिमती सद य पदावर िनवड झा याब ल मा.सभापती बुड सुवणा िवकास 
यांचे वतीने पु पगु छ देवून अिभनंदन कर यात आले व भिव यातील कामकाजाबाबत शुभे छा 
दे यात आ या.)  
 
 
मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/ नगरसद या व अिधकारी यांचे वागत क न सभा 
सू  करणेस अनुमती दली.  
 
मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात समािव  कर यात आल.े  
 
िवषय मांक १ मौजे मोशी येथील बी.आर.टी. र ता ते िशवाजी वाडी (स ह . १६ ते २१, ७५, 

७६, ८०) र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१३ कलम २०५ अ वये 
घोिषत करण.े 
 

िवषय मांक २ मौजे भोसरी येथील स ह नं. ६८१/३ सीटीएस नं. ३४०० मधील र ता महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम २०१३ कलम २०५ अ वये घोिषत करण.े 

 
अ) दनाकं  ०१/०३/२०१९ रोजी घेणेत आले या सभेचा (कायपि का मांक १२) 

सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
 
ब) दनांक  ०९/०५/२०१९ रोजी घेणेत आले या िवशेष सभेचा (कायपि का मांक ०१)  
    सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
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ठराव मांक : ०२ िवषय मांक : ०१ 
दनांक : ०७/०६/२०१९ िवभाग : नगर रचना/ शहर सुधारणा 

सुचक : मा.ि यंका बारशे अनुमोदक : मा.संतोष ल ढे 
      
संदभ मा. ल मण सोपान स ते यांचा ताव 
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      मौजे मोशी येथील बी.आर.टी. र ता ते िशवाजी वाडी (स ह . १६ ते २१, ७५, ७६, ८०) र ता या 
भागात फार मोठया माणात रिहवाशी राहात असून वसाहतीमधील नागरीकांस वाहतुक क रता ९ 
मीटर र याची आव यकता आह.े  यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१३ कलम २०५ 
अ वये मौजे मोशी येथील बी.आर.टी. र ता ते िशवाजी वाडी (स ह . १६ ते २१, ७५, ७६, ८०) र ता 
९ मीटर घोिषत करणेस मा यता देणेकामी सदरचा िवषय मा.शहर सुधारणा सिमतीम ये पाठिवणेस 
मा यता देणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
 
ठराव मांक : ०३ िवषय मांक : ०२ 
दनांक : ०७/०६/२०१९ िवभाग : नगर रचना/ शहर सुधारणा 

सुचक : मा.िभमाबाई फुग े अनुमोदक : मा.संतोष ल ढे 
      
संदभ मा. िनतीन ाने र लांडगे यांचे दनांक ०७/०६/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      मौजे भोसरी येथील स ह नं. ६८१/३ सीटीएस नं. ३४०० मधून असणा या पपरी चचवड 
महानगरपािलका मंजूर िवकास आराख ानुसार पॉट झो नग (औ ोिगक/ रिहवाशी) आह.े सदर पॉट 
झो नग मधील औ ोिगक व रिहवाशी नागरीकांसाठी दळणवळण तसेच औ ोिगक मालाची ने आण 
करणेकामी सदर र याची ता काळ आव यकता आह.े सदर र ता नकाशात अधोरेिखत असून सदर र ता 
२०५ अ वये िवकिसत झा यास महानगरपािलका व नाग रक आिण औ ोिगकरणाची अडचण दूर होणार 
आह.े  सदर र ता उ रेपासून दि णेकाडे अधवट ि थतीत अस याने २०५ अ वये िवकिसत करणे मपा  
होईल. यामुळे सदर र ता महानगरपािलका अिधिनयम २०५ अ वये घोिषत करणेस मा यता देणेबाबत 
िवचार करण.े 

सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा.  
  

 
सदर बैठक म ये खालील माणे चचा करणेत आली. 
मा.ि यांका बारस े : आळंदी रोड ते दघी रोड या ना याचे तळास काँ टीकरण करणेत याव.े आळंदी 
रोड ते दघी रोड या ना याचे सफाईची कामे तातडीने पूण क न यावीत, ना याम ये बरीचशी झाडे 
वाढलेली आहेत. ेनेज लाईनचे चबर फुटलेले असलेने घान पाणी ना यात येत असून यामुळे 
नागरीकांना डासाचा ास होत आह.े चबरचे झाकण दु ती के यास ेनेजचे पाणी ना यात येणार 
नाही व नागरीकांना ास होणार नाही. थाप य िवभागामाफत डांबरीकरणाचे काम अ ाप सू  
झालेले नाहीत. पाईपलाईनची कामे कर यात आली यावेळी जूने पाईप र याचे कडेने व ग लीम येच 
पडलेली आहेत.  ती उचल यात यावीत. भागाम ये एलइडी लाईट नाहीत. याबाबत मु यालयात 
मागणी करावी. 
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े ीय अिधकारी : सन २०१५ चे पयावरण िवभागाचे अहवालानुसार ना याचे बेस म ये काँ टीकरण 
के यास जमीनीत पाणी मूरत नाही व प रणामी जमीनीतील पा याची पातळी खोलवर होत आह.े  
यामुळे मनपाने ना या या तळास काँ टीकरण करणे बंद केले आह.े डांबरीकरणाचे काम सोमवार 

पासून सू  करणेत येणार आह.े जूने लाईट दू त कर यात येतील.  
 
मा.िभमाताई फुगे : फडर िपलर नादू त झालेली आहेत यांचे झाकन तुटलेले आहेत. यांस िचटकून 
जनावरे मर या या ब-याच घटना घडले या आहेत. िजवीत हाणी होऊ नये यासाठी सदर कामासाठी 
आव यक तरतुद वग करणेत यावी. िव ूत तारांवर आले या झाडां या फां ा छाटणीसाठी उ ान 
िवभागास कळिव यात याव.े  संबंिधत अिधका यांनी टॉम वॉटर लाईनची पाहणी करावी व पाऊस 
सू  हो याआधी झाकणे दू त क न यावी. ेनेजचे चोकअप िनघत नाही हणून काही ठकाणी ेनेज 
लाईन टॉम वॉटर लाईनला जोड या आहेत. समथ नगर ते खंडोबा माळ पयत ेनेज लाईन चोकअप 
आह.े  
 
 
कायकारी अिभयंता िव ूत:  १५ जून २०१९ रोजी होणा या अंदाजप क िवषयक महासभेम ये फटर 
िपलर, जं शन बॉ स/ डीपी यांचे दु तीसाठी उपसूचना स मानिनयांनी मंजूर क न यावी.  
मा.सागर गवळी: अमृत योजनेतील र यांचे डांबरीकरण बाक  आह.े पावसाळा सू  होत आह.े टॉम 
वॉटर लाईनचे झाकण तातडीने दू त क न यावेत.  
 
मा.संतोष अ णा ल ढे: भोसरी मधील ना याची भत जागोजागी पडलेली आहे ती दु त कर यात 
यावी. जागोजागी कचरा पडलेला आह.े ेनेज लाईनची संबंिधतांनी पाहणी क न आव यक ठकाणी 
दू ती क न यावी. आरो य व थाप य िवभागने सम वय साधून सदरचे काम कराव.े फवारणी 
करणेबाबत संबंिधतांना सूचना देणेत या ात. चोरीने नळ कने शन घेतले जातात याबाबत त ार 
दलेली आह.े   त ारी बाबत केले या कायवाहीची मािहती दे यात यावी. र याचे कडेने असले या 

िव ूत िमनी बॉ सची झाकणे तुटलेली आहेत. एमएसइबी ला पाठिवणते आले या प ाची त ावी.  
मा.घुले नानी: सावंत नगर ते क णा िमठाई पयत अंडर ाउंड केबलचे काम बरेच दवसापासून लंिबत 
आह.े भारतमाता नगर येथील झाडा या फां ांची छाटणी करणेत यावी.  
 
कायकारी अिभयंता िव ूत:  िव ूत िवषयक कामासाठी २० लाख पयाची तरतूद आलेली आह.े  स या 
कामाचे अंदाजप क तयार करणे चालू असून यानंतर टडर या क न पुढील कायवाही करणेत 
येईल.  
मा.ल मण उंडे : ीट लाईटचे झाकण तुटलेली आहेत ती दू त क न यावी. 
अ य ा :  पालखी मागावर पाणी, शौचालये यांची व था करणेत यावी.  भाग सिमती या पुढील 
बैठक स हजर राहणेबाबत महािवतरण कंपनीचे अिधका यांना प  दे यात याव.े  पालखी मागावर  
पाणी, र ते सफाई, औषध फवारणी या सव सुिवधा उपल ध क न दे यासाठी संबंिधत िवभागांनी 
िनयोजन करावे तसेच पालखी गे यानंतर सव र ते व प रसर व छ कर याचे िनयोजन कराव.े 
 
मा.िनमला गायकवाड:. भाग मांक ४ म ये पाणीपूरवठा सूरळीत होत नाही.  नागरीकांना िप याचे 
पाणी वि थत िमळावे यासाठी िनयोजन कराव.े पा याची टाक  ओ हर लो होत असतांना पाणी 
भरपूर िमळत नाही. द  नगर साई पाक, कृ णानगर भागात कचरा गाडी येत नाही. 
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े ीय अिधकारी : मा.आयु  च-होली येथे पाहणी दौरा करणार आहेत.  िवभागातील सव 
अिधका यांनी आव यक तयारी क न यावी. पालखी मागावार संबंिधत िवभागाने आव यक सुिवधा 
पुरिव याची कायवाही पूण क न यावी.  आरो य िवभागाने भाग े ातील नाले सफाईची कामे पूण 
क न यावी. दघीम ये चबर पॅक केलेले आहेत, तेथे पाणी तंुबणार आह,े थाप य िवभागाने पाहणी 
क न आव यक दू ती क न यावी.  सदरचे बैठक त स मानिनयांनी दले या सूचनांचे सव 
संबंिधतांनी पालन कराव.े  
  
 
यानंतर उपि थतांचे आभार  क न मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
 

सही/- 
(सुवणा बुड) 

अ य ा, इ भाग सिमती 
                                                  
 

 
सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

         इ भाग सिमती 

 

 पपरी चचवड महानगरपािलका 
 इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९ 
 जा. .इ ेका/ १/कािव/२२९ /२०१९ 
 दनांक :   २५  /०६/२०१९  

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.   

  
    २/- सभावृ ांतील ठरावानुसार आपले िवभागाशी संबंिधत िवषयाबाबत  यो य ती िनयमािधन 
कायवाही करणेत यावी. याबाबत वेगळा प वहार केला जाणार नाही याची न द यावी. 


