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

कायपिञका मांक- ०३ 
सभावृ ांत  

 
 दनांक -  ५/१०/२०१७                   वेळ दुपारी २:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार 
द.०५/१०/२०१७ रोजी 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. ी ल मणशेठ सोपान स ते 
४)  मा. ी उंडे ल मण ध डू 
५)  मा.गायकवाड िनमला मनोज 
६)  मा. ी.सागर बाळासाहेब गवळी 
७) मा.बारसे ि यांका िवण 
८) मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
९) मा. ी.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
१०) मा. ा.सोनाली  द ा य ग हाणे 
११) मा.Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

 
 तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
         मा. ी.चं कांत इंदलकर- े ीय अिधकारी, मा. ी. मोद काशीकर – शासन अिधकारी 
मा. ी.जीवन गायकवाड, काय अिभयंता ( थाप य), मा. ी.बोरावके डी.एच. उपअिभयंता 
( थाप य). मा. ी. ीरसागर आर. ही. क.अिभयंता ( थाप य), मा. ी.दवंडे शिशकांत 
उपअिभयंता (पा.पु.),मा. ी.एस.आय.ख े-उपअिभयंता झोिनपू थाप य, मा. ी. कोतकर 
पी.बी.क.अिभयंता (पा.पु.), मा. ी.शेख एस.के.-क.अिभयंता, (पा.पु.), मा. ी.आर. ही शंदे - 
उपअिभयंता ( थाप य), ी.बी.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) ी.  िनकम-लेखािधकारी, मा. ी.तावरे-सहा.आरो य अिधकारी, ी.संदीप ठोकळे - 
क.अिभयंता (ज.िन.), ी.गनबोटे ए.पी. क.अिभयंता( थाप य), ी.वाडकर एस. ही. क. 
अिभयंता ( थाप य) ीम.वृषाली पोतदार - क.अिभयंता( थाप य), ी.एन.एच.पारसी- आ.िन. 
पशुवै कय, ी.िनखील फडर क.अिभयंता ( थाप य उ ान.) ी.गायकवाड 
पी.आर.मु या यापक मा य.िव ालय,भोसरी, ी.कुलकण  एस.एम.  सहा.िश क 
मा य.िव ालय, भोसरी, ी.चोरघे एस. एस. समाजसेवक, नागरव ती िवभाग,                 
सौ.भोज जे.एस.- डा पयवे 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 सभाकामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले.                           

  ----- 
िवषय मांक – १)   इ भाग सिमती सभेम ये िवकास योजनेतील र ता ं दीकरण ठराव करणेबाबत  
                           मा. अिजत दामोदर ग हाणे  यांचे प .                                          
िवषय मांक – २)  भाग . ५ मधील भोसरी स ह न.ं२०० मधून जय महारा  चौक ते शा ी 
                          चौकापयत ६ मी. ं दीचा र ता, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम  
                          २०५ अ वये सावजिनक र ता हणून घोिषत करणेबाबत. मा. सागर  
                          बाळासाहेब गवळी यांचे प .   
िवषय मांक – ३)  भाग .३ मोशी च-होली बोराटे आळी येथील शौचालय पाडणेबाबत  
                          मा.ल मण सोपान स ते यांचे दनांक ३/१०/२०१७ चे प . 
िवषय मांक – ४)  बोपखेल गावातील र यांना नांवे देणेबाबत.सौ.िहराबाई (नानी) गोवधन  
                          घुले यांचे प . 
िवषय मांक – ५) इ भाग सिमती सभेम ये केट ग ाऊंड कै.िहरामण िशवराम गवळी यांचे नांव  
                         देणेबाबतचा ठराव करणेकामी मा.अिजत दामोदर ग हाणे यांचे प . 
िवषय मांक – ६)  इ टॉयलेट करणेबाबत. मा.सोनाली द ा य ग हाणे यांचे प .  
िवषय मांक – ७)  ग हाणे व ती, भोसरी येथील उ ानास नाव देणेबाबत. मा.सोनाली द ा य 
                          ग हाणे यांचे प . 
  ------    
                                     
              अ) दनांक ०७/९/२०१७ रोजीची रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ०२)  
                      सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.       
      -------- 
 
ठराव मांक -  ६    िवषय मांक- १ 
दनांक- - ०५/१०/२०१७ 

सूचक- मा.       अनुमोदक – मा.     
संदभ – ठेकेदार प दतीने नाले व गटरसाफ करणे या लेखािशषामधून ठेकेदार प दतीने     
          हाय संथ िनमूलन करणे या लेखा िशषावर तरतुद वग करणे बाबत... 
इ े ीय कायालयाकडील आरो य  िवभागाम ये सन २०१६ -२०१७ चे अंदाज प क य तरतुद 
म ये आरो य िवभागातील ठेकेदार प दतीने नाले व गटरसाफ करणे या लेखाशीषावर तरतुद                  
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  ेञीय  आरो य  िवभागाकडे  तरतुद  
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कर यात आली नाही. यामुळे ॉम वॉटर पावसाळी गटस साफसफाई करणे याची                
र. .३,०१,८०६/- इत या रकमेची िनिवदा काढणेत आली आह.े या दो हीची एकुण            
र. .१५,२५,३६३/- वजाजाता र. . ७,७४,६३७/- इतक  र म िश लक राहते. ठेकेदारप दतीने 
हाय संथ िनमूलन 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 संथ काढणे कामाच े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 ठेकेदारी प दतीने नाले व गटर साफ करणे या लेखािशषाव न सदरची 
र म वग करता येणे श य आह.े तरी ठेकेदार प दतीने नाले व गटरसाफ करणे या 
लेखािशषामधून ठेकेदार प दतीने हाय संथ िनमूलन करणे या लेखािशषावर 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  सदर या िवषयाबाबत अवलोकनाथ सादर 
करणेबाबतचा िवषय माग ेघेणेत आलेला आह.े 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
 
ठराव मांक -  ७    िवषय मांक- २ 
दनांक- - ०५/१०/२०१७ 

सूचक- मा. ा.सोनाली  द ा य ग हाणे   अनुमोदक – मा.सुवणा िवकास  बुड   
संदभ – अ थायी अ थापना या लेखा शीषावरील तरतुद वास भ ा लेखा िशषावर वग  
           करणे बाबत... 
               इ े ीय कायालयाकडील आरो य िवभागाम ये सन २०१७ -२०१८ चे अंदाज 
प क य तरतुद म ये वास भ ा या लेखाशीषावर र.  १००००/- इतक  तरतुद करणेत 
आलेली आह.े दनांक २६/६/२०१७ ते ३०/६/१७ या कालावधीम ये सहा.आरो यािधकारी 

ी. भाकर रामचं  तावरे इ े ीय कायालय हे द ली येथे िश णाकामी गेले होते. यांनी पुणे 
ते द ली वासाची जाणे व ये याची िवमानाची ितक टे सादर केली असुन सदरचा खच र म 
.१४०००/- हा वास खच झाला आह.े तसेच भावी काळात पु हा सहा.आरो यािधकारी यांना 
िश णास जा याची श यता असलेने याचा येणारा आंदाजे खच र म .१५०००/- तसेच 

पंढरपुर या े िनिम  साफ सफाई या कामासाठी नेमणुक केले या सफाई कमचा-यांची वास 
भ याची व दैिनक भ याची र म अदा करावी लागणार आह.े  सबब स या वास भ ा लेखा 
िशषावर स या असलेली र. .१००००/- तरतुद कमी पडत असुन, येणारा खच ल ात घेता, सन 
२०१७ – १८ साठी सदरची तरतुद र. .६००००/- करणेत यावी असे तािवत वाटते यासाठी 
इ ेि य आरो य िवभागा या अ थायी अ थापना या लेखािशषावर र. . १०००००/- इतक  
तरतुद आह.े सदर तरतुदीमधुन एि ल २०१७ ते जुलै २०१७ अखेर झालेला खच िनरंक आहे. 
सबब अ थायी अ थापना या लेखािशषाव न र. .५००००/- इतक  तरतुद वास भ ा  
लेखािशषावर वग करता येणे श य आह.े  सदर या िवषयास मा यता देणेत येत आह.े सदरचा 
सभावृ ांत कायम होणेचे वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
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ठराव मांक -  ८    िवषय मांक- ३ 
दनांक- - ०५/१०/२०१७ 

सूचक- मा. ल मण ध डू उंडे     अनुमोदक – मा.िनमला गायकवाड   
संदभ – भाग . दघी येथील साईपाक कॉलनीचे नामकरण करणेबाबत.मा.ल मण ध डू उंडे  
          (माजी सैिनक) यांचे प . 
 भाग . ४, दघी येथील साईपाक कॉलनीला अ दश  कॉलनी नं.१,२,३,४  
अशा कारे नामकरण करणेबाबत व यानुसार नामफलक करणेबाबत कायवाही 
करणेसाठी सदरचा िवषयास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 

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

ठराव मांक -  ९      िवषय मांक- १ 
दनांक- - ०५/१०/२०१७ 

सूचक- मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.अिजत ग हाणे  
संदभ –  मा.अिजत ग हाणे यांचे दनांक ५/१०/२०१७ चे प . 
    पंपरी चंचवड  महानगरपािलका ह ीतील मौजे भोसरी येथील स.न. २०७ 
पै.ते.२१८ पै मंजूर िवकास योजनेतील दि णो र १८.०० मी. ं द र यापासून ते 
स.न.२०५ पै.मधील ६.०० मी. ं दी या र याला जोडणारा पुव पि म र ता स.न.२०६ पै. 
व २०७ पै.क या व पात जाणे येणे करीता नागरीक वापर करीत आहेत. सदरचा र ता 
म.न.पा.ने ता यात घेऊन िवकसीत के यास तेथील नागरीकांचा दळणवळणाचा  
कायमचा सुटणार आह.े तरी स.न.२०७ पै. व २०६ पै. िवकास योजने ितरी  पूव पि म 
र ता १२ मीटर ं दीचा कर यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०५ 
अ वये घोषीत कर यास ठरावास मा यता दे यात येत आह.े  सदरचा ठराव कायम होणेचे 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.      
      ------ 
ठराव मांक -  १०    िवषय मांक- २ 
दनांक- - ०५/१०/२०१७ 

सूचक- मा.- सौ.ि यांका बारसे    अनुमोदक – मा.अिजत ग हाणे  
संदभ –   भाग . ५ मधील भोसरी स ह नं.२०० मधून जय महारा  चौक ते शा ीचौकापयत ६  
मी. ं दीचा र ता, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अ वये सावजिनक र ता हणून  
घोिषत करणेबाबत. मा. सागर बाळासाहेब  गवळी यांचे दनांक ३/१०/२०१७ चे प .   
  भाग . ५ मधील भोसरी स ह न.ं२०० गुळवे मैदान मधून जय महारा  चौक ते 
शा ी चौका पयत दुगामाता कॉलनी वसाहती या बाजूने सहा (६) मीटर ंदीचा र ता  
महारा  चौक ते शा ी चौकापयत ६ मी. ं दीचा र ता, महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम २०५ अ वये सावजिनक र ता हणून घोिषत करणेकामी ताव मंजूर 
क न पुढील कायवाहीसाठी नगररचना िवभागामाफत शहर सुधारणा सिमतीकडे सादर 
कर यात यावा याबाबत मा यता देणेत येत आह.े  सदरचा सभावृ ांत कायम होणेचे वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी    
                                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.     



 -  - 

 

5 

5 

      ------ 
 
ठराव मांक -  ११    िवषय मांक- ३ 
दनांक- - ०५/१०/२०१७ 

सूचक- मा.ल मण सोपान स ते    अनुमोदक – मा.सुवणा िवकास  बुड 
संदभ – भाग .३ मोशी च-होली बोराटे आळी येथील शौचालय पाडणेबाबत  
          मा.ल मण सोपान स ते यांचे दनांक ३/१०/२०१७ चे प . 
 उपरो  िवषयानुसार भाग .३ मोशी च-होली बोराटे आळी येथे म.न.पा. चे 
सावतजिनक शौचालय बरेचसे जुने झालेले असून सेि टक टँक बांधलेले आह.े यामुळे सदरचे 
शौचालय धोकादायक वाटते. तरी सदरचे शौचालय पाड यास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
ठराव मांक -  १२    िवषय मांक- ४ 
दनांक- - ०५/१०/२०१७ 

सूचक- मा.ल मण ऊंडे     अनुमोदक – मा. िनमला गायकवाड  
संदभ –  मा.स.िहराबाई (नानी) गोवधन घुले दनांक ५/१०/२०१७ चे प . 
  बोपखेल गावामधील र यांना नावे दे याबाबत  खालील माणे िशफारस करणेत येत आह.े  

१)  झपके वाडा ते मािणकपाक या र यासाठी कै. ठकू बाळा जगदाळे यांचे नाव देणेत 
यावे. या सामािजक कायक याने गावासाठी केले या कामाचे योगदान खूप मोठे 
आह.े यांनी केले या कामाचे ितक हणून यांचे नाव कै.ठकू बाळा जगदाळे सदर 
र यासाठी दे यात यावे अशा परीसरातील सव नागरीकांची मागणी आह.े 

२)  गणेशनगर ते बोपखेल  या र यासाठी वै.ह.भ.प. परशुराम (भाऊ) िभकू घुले यांचे 
नाव देणेत यावे. या वारकरी सां दायातील गावामधील अ यंत लोकि य व 
सामािजक कायाम ये सदोदीत िहरीरीने भाग घेणा-या या कायक याचे नाव  वै. 
ह.भ.प.परशुराम (भाऊ) िभकू घुले सदर र यास दे यात यावे जेणेक न यां या 
कतृ वाचे मरण कायम राहील अशी सव नागरीकांची मागणी आहे यास मा यता 
देणेत येत  आह.े  सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पाहता  ठरावा माणे 
कायवाही करणेत यावी.   

      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ----- 
ठराव मांक -  १३    िवषय मांक- ५ 
दनांक- - ०५/१०/२०१७ 

सूचक- मा.सौ.ि यंका बारसे     अनुमोदक – मा.Adv.िनतीन लांडगे   
संदभ – इ भाग सिमतीम ये ठराव करणेबाबत.. मा.अिजत दामोदर ग हाणे यांचे  
          दनांक ५/१०/२०१७ चे प . 
 पंपरी चंचवड महानगरपािलका ह ीतील भोसरी भाग .५ मधील स.न.२१८/२ 
पै केट ग ाऊंडचे आर ण असुन सदर आर णाला कै.िहरामण िशवराम गवळी यांचे नांव 
दे यास मा यता दे यात यावी.     
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
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ठराव मांक -  १४    िवषय मांक- ६ 
दनांक- - ०५/१०/२०१७ 

सूचक- मा.संतोष (अ णा) ल ढे    अनुमोदक – मा.Adv.िनतीन लांडगे   
संदभ – ई- टॉयलेट करणेबाबत मा.सोनाली द ा य ग हाणे यांचे प . 
 पंपरी चंचवड महानगरपािलका ह ीत िनगडी येथे ई-टॉयलेट लवकरच बसिव यात 
येणार आह.े याच प दतीचे ई-टॉयलेट मा या भाग . ७ भोसरी या परीसरात बसिव यात 
यावेत. टॉयलेटची सोय नस याने नागरीकांची खूपच गैरसोय होत असून टॉयलेटची नेहमीच 
नागरीक मागणी करीत आहे. तरी १) राजमाता उ ाणपूल, चांदणी चौक  २) द  मंदीर रोड, 
वॉक ग लाझा ३) पवना बँकेसमोर, पुलाखाली ४) आढळराव पाटील-खासदार या या 
कायालयासमोर, पुलाखाली ५) दघी रोड समोर, पुलाखाली व ६) लांडेवाडी झोपडप ी 
समोर या सहा ठकाणी ई- टॉयलेट कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
ठराव मांक -  १५    िवषय मांक- ७ 
दनांक- - ०५/१०/२०१७ 

सूचक- मा.संतोष (अ णा) ल ढे    अनुमोदक – मा.Adv.िनतीन लांडगे   
संदभ – ग हाणेव ती, भोसरी येथील उ ानास कै.वामनराव ग हाणे (पाटील) उ ान नाव  
          देणेबाबत. ा. सोनाली द ा य ग हाणे यांचे दनांक ५/१०/२०१७ चे प . 
 उपरो  िवषया वये भोसरी शहराम ये ग हाणेव ती येथे नागरीकां या मागणीनुसार 
अ ावत उ ान बांधले असून सदर या उ ानास भोसरी मधील जु या िपढीतील धा मक 

े ातील कै.वामनराव ग हाणे (पाटील) उ ान असे नाव सुचवत आह.े तरी सदरील ग हाणे 
व ती, भोसरी येथील उ ानास कै.वामनराव ग हाणे (पाटील) उ ान हे नाव दे याबाबत 
कायवाही ता काळ कर यास मा यता दे यात यते आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे  जाहीर केले.       
                                                                                   सही/-  

    िभमाबाई पोपट फुगे 
                            अ य ा 

                                                                                           इ भाग सिमती 
                                                    भोसरी – ३९. 
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/१२३२/२०१७ 

दनांक-   १८/१०/२०१७                            सही/-   
             शासन अिधकारी तथा  

      सिचव (सभाशाखा) 
                                                         इ ेञीय कायालय 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी          भोसरी – ३९. 
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
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