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पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
कायपिञका मांक - ३ 

सभावृ ांत 
 

 दनांक -  ०१/०६/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.०१/०६/२०१६ 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.डॉ. दा बाजीराव लांड े– सभापती 

२. मा.आ हाट मंदा उ म 
३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
४. मा.सुपे आशा र व  
५.   मा.सौ.सुरेखा शंकर ग हाणे 

६.   मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

७.  मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
८.  मा.रसाळ िवजय सुदाम - ि वकृत सद य 
९.  मा.सोमवंशी काश बबनराव - ि 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, काय अिभयंता ( थाप य), मा.थोरात– काय अिभयंता, 
(िव ुत)), मा. िवण घोडे – कायकारी अिभयंता (िव ुत) मा. ी.क डे के.बी. उपअिभयंता, 
(पाणीपुरवठा), मा.संजय घुबे - उप अिभयंता, मा. ही.सी.काळे उप अिभयंता, ( थाप य), 
मा.लांडे बी.पी –उपअिभयंता (िव ुत) मा.मनोज सेठीया – उपअिभयंता (जिन) मा.अचना 
अ रदे  क.अिभयंता, मा. ी. इ पकायल एस. एच.  लेखािधकारी, मा.पी.आर.तावरे – 
मु य आरो य िनरी क, मा.एस. ही.बगाडे (सहा.उ ान अिध क) मा.िशराळ एस.ड यू – 
मु या यापक,  ----- 
 
मा.सभापती- 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. ठेकेदार प दतीने नाले व गटर साफ करणे या लेखािशषातून ठेकेदार    
                       प दतीने हाय सथ िनमुलन करणे या लेखा िशषावर तरतूद वग  
                       करणेबाबत. आरो य िवभागाकडील  प  . इ ेका/आ/२/कािव /५०६/  
                       २०१६, दनांक १/६/२०१६ चे प . 
िवषय मांक २. भाग . ३६ लांडेवाडी मधील ना या या कडेने असणारे डी.पी.र ते  
                      िवकसीत करणेबाबत. मा.िव नाथ िवठोबा लांडे, नगरसेवक यांचे  
                      दनांक १/६/२०१६ चे प .  
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िवषय मांक ३. भाग . ३६ लांडेवाडी नाले साफसफाईबाबत. मा.िव नाथ िवठोबा  
                      लांडे, नगरसेवक यांचे दनांक १/६/२०१६ चे प .  

िवषय मांक ४. सावजिनक संडास लॉक नुतनीकरण करणेबाबत. मा.सुरेखाताई शंकर  
                      ग हाणे नगरसेिवका  यांचे १/६/२०१६ चे प . 
 
           अ) दनांक ४/५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ०२)    

      सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
                                              ------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणते आले. 
  

ठराव मांक- ६     िवषय मांक- १ 
दनांक- १/६/२०१६      

सूचक- मा.सुरेखा शं.ग हाणे     अनुमोदक- मा.आशा सुपे 
संदभ – ठेकेदार प दतीने नाले व गटर साफ करणे या लेखािशषातून ठेकेदार प दतीने  
          हाय सथ िनमुलन करणे या लेखा िशषावर तरतूद वग करणेबाबत. आरो य  
          िवभागाकडील  प  . इ ेका/आ/२/कािव /५०६/१६, दनांक १/६/१६ चे प . 
 इ े ीय कायालयाकडील आरो य िवभागाम ये सन २०१६- २०१७ चे अंदाज 
प क य तरतूद म य ेआरो य िवभागातील “ठेकेदार प दतीने नाले व गटर साफ करणे” या 
लेखाशीषावर तरतूद र. .२३,००,०००/- करणेत आलेली आह.े नाले सफाईची            
र. . १२,२३,५५७/- ची िनिवदा काढ यात आली. या लेखािशषावर र. .१०,७६,४४३/-   
िश लक आह.े तसेच ॉम वॉटर पावसाळी गटस साफसफाई करणे हे लेखािशषावर इ 

े ीय आरो य िवभागाकडे तरतूद कर यात आली नाही. यामुळे ॉम वॉटर पावसाळी 
गटस साफसफाई करणे याची र. .३,०१,८०६/- इत या िनिवदा काढणेत आली आह.े या 
दो हीची एकूण र. .१५,२५,३६३/- वजा जाता र. . ७,७४,६३७/- इतक  र म िश लक 
राहते. 
 “ठेकेदार प दतीने हाय सथ िनमुलन करणे” या लेखािशषावर आज द.३१/५/२०१६ 
रोजी र. .१०,०००/- इतक  तरतूद िश लक आह.े तसेच आ थक वष सन २०१५-१६ 
मधील मे. द कृपा वयंरोजगार सं था यांचे इं ायणी नदीपा ातील जलपण /हाय सथ 
काढणे कामाचे उवरीत बील र. .३९३४८/- या आ थक वषात तरतूद िश लक नस यामुळे 
सदरचे बील चालू आ थक वषात अदा करणे आव यक आह.े यामुळे ठेकेदार प दतीने नाले 
व गटर साफ करणे या लेखा िशषाव न सदरची र म वग करता येणे श य आह.े तरी 
ठेकेदार प दतीने नाले व गटर साफ करणे या लेखा िशषामधून ठेकेदार प दतीने हाय सथ 
िनमूलन करणे या लेखा िशषावर र. . ३५,०००/- इतक  र म वग करता येणे श य आह.े 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका 
अथसंक पीय िशषातून दुस-या अथसंक पीय िशषात वग करावया या रकमा               
िनयमानुसार वग करता येत अस याने सदरचा िवषय मा. भाग सिमती पुढे ऐनवेळचा    
िवषय िनणयाथ ठेवणेस  मा यता दे यात येत आह.े सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पाहता सदरची पुढील कायवाही करणेत यावी. 
      सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

------ 
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ठराव मांक- ७   
 िवषय मांक- २ 
दनांक- १/६/२०१६      

सूचक- मा.िव नाथ िवठोबा लांडे    अनुमोदक- मा. डॉ. दा लांडे 

संदभ – मा. मा.िव नाथ िवठोबा लांडे यांचे दनांक ०१/०६/२०१६ चे प .  
  लांडेवाडी भाग . ३६ मधील भगतव ती, गुळवेव ती प रसरातील ना या या 

बाजूने असणारे डी.पी.र यांची अव था खूपच खराब आहे त हा सदरचे डी.पी.र ते 
तातडीने िवकसीत करणेस मा यता दे यात येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 

ठराव मांक- ८    िवषय मांक- ३ 
दनांक- १/६/२०१६      

सूचक- मा.िव नाथ िवठोबा लांडे    अनुमोदक- मा. डॉ. दा लांडे 

संदभ – मा. मा.िव नाथ िवठोबा लांडे यांचे दनांक ०१/०६/२०१६ चे प .  
  लांडेवाडी भाग .३६ मधील भगतव ती, गुळवेव ती, शांतीनगर व लांडेवाडी 

प रसरातील सव ना यांची साफसफाई झाली नस याने पावसाळयापुव  सव ना यांची 
साफसफाई करणेस मा यता दे यात येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
ठराव मांक- ९     िवषय मांक- ४ 
दनांक- १/६/२०१६      

सूचक- मा.सुरेखा ग हाणे     अनुमोदक- मा.आशा सुपे 
संदभ – मा.सुरेखा शंकर ग हाणे  यांचे  दनांक ०१/०६/२०१६ चे प .  

  वॉड . ३४ मधील अि शमन समोरील ग हाणेव ती येथील सावजिनक संडास 
लॉक असून याची दुराव था झालेली आह.े सदर संडास लॉक पाडून या ठकाणी नवीन 

संडास लॉक तयार करावेत जेणेक न नागरीकांची सोय होईल तसेच भोपते व ती, पुणे 
नािशक रोड येथील सावजिनक संडास लॉक दु ती करणेस मा यता दे यात येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

 ------       सही/- 
            डॉ. दा बाजीराव लांडे 
                     सभापती 
                                                                                         इ भाग सिमती 
                    भोसरी – ३९.                         
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/४०७/२०१६ 

दनांक-  १०/०६/२०१६                            सह /- 
                                                           शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                                                 इ ेञीय कायालय,  
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी                              भोसरी – ३९. 
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      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.                                         
 
  
 द.१/६/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे मािसक सभेत 
खालील माणे मा.नगरसद यांनी चचा केली.  
मा.नाना ल ढे – येक वॉडम ये  सव िवभागातील अिधका-यांनी Visit दली पािहजे.  

येक वेळेस एका वॉडम ये भेट देणे गरजेचे आह.े वॉडम ये फर या नंतरच अिधका-यांना 
कुठे काय चालले आहे हे ल ात येईल. याबाबतचा आदेश थाप य, िव ुत, पाणीपुरवठा, 
जल:िन सारण, आरो य व अित मण िवभागातील सव  अिधका-यांना दे यात यावा. आदेश 

ा  झा यानंतर सव अिधका-यांनी येक वॉडम ये आले पािहजे. 
मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े(सभापती) – पालखीचे काय िनयोजन केले आह.े 

मा. े ीय अिधकारी – पालखीचे सव िनयोजन मु य कायालयातील (जनता संपक         
िवभागाकडून) केले जाते. 
मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े (सभापती) – इ भागाकडून काही कामे करायची असेल तर 
ती कर यात यावी. 
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता थाप य) – र याचे डांबरीकरणाचे काम केले 
जाईल. पालखीचे वेळी लागणा-या टेजचे काम दोन तीन दवस अगोदर कर यात येते. 
मा.सुरेखा ग हाण े– माझे वॉडमधील चबसला झाकण नाही. सव चबसची झाकणे तुटलेली 
आहेत.   पावसाळा सु  हो याअगोदर सव चबसची झाकणे बसिव यात यावी.  
मा.नाना ल ढे – सगळीकडील चबसची झाकणे तुटलेली आहेत. झाकणे बसिव यात यावी. 

ॉम वॉटरचे काय झाले आह.े 
मा. भाकर तावरे – दु तीचे काम आप याकडे नाही. साफसफाईचे काम आपलेकडे आहे. 
नाले साफ सफाईचे काम चालू केले आह.े  
मा.मंदा आ हाट – मोशी येथील दे  फाटा र यावरील  पा याचे काय झाले? 
मा.अंकुश क डे - (उपअिभयंता पाणीपुरवठा) – मोशी येथील दे  फाटा र यावरील  
पाणीपुरवठा वि थत कर यात येईल.  
मा.आशा सुपे – बी. ही.जी.कडून ममता वीट चौकाम ये खोदले आह.े यामुळे रहदारीस 
अडथळा िनमाण  होतो. तरी या ठकाणी खोदलेले आहे या ठकाणी डांबरीकरण 
कर यात यावे. 
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता थाप य) – डांबरीकरणाचे काम क न दे यात येईल.  
मा.मंदा आ हाट -  आमचे वॉडम ये धुराची गाडी येत नाही. येक ठकाणी धुराची गाडी 
फरायला पािहजे. औषध फवारणी कुठे केली ते दाखिवले पािहजे. पावसाळया या आत 
यांची न द घेतली पािहजे. धुराची गाडी व औषध फवारणी पावसाळा सु  हो यापुव  

आली पािहजे. 
मा.नाना ल ढे – सगळया िवभागातील सव अिधकारी वॉडम ये फरले पािहजे. याबाबतचे 
िनयोजन कर यात यावे. 
मा. भाकर तावरे (मु य आरो य िनरी क) -  आरो य िवभागाचे अिधकारी/कमचारी सव 
वॉडमधील पाहणी क न या माणे कामकाज करीत असतात.  
 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 


