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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

 
सभावृ ांत 

(इ े ीय सिमतीची मािसक सभा) 
 

दनांक : ०५/०७/२०१९     वेळ: सकाळी ११.०० वाजता 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे जुल ै २०१९ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक  ०५/०७/२०१९ 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.उंडे ल मण ध डू 
३) मा. घुले नानी उफ िहराबाई गोवधन 
४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
५) मा. ी.सागर बाळासाहेब गवळी 
६) मा.बारसे ि यांका िवण 
७) मा. ा.सोनाली द ा य ग  हाण े
८) मा.िभमाबाई पोपट फुग े
९) मा.िनतीन ाने र लांडग े 

 
 या िशवाय मा. ी. ीिनवास रामचं  दांगट - े ीय अिधकारी, मा. ी. िवण घोडे – कायकारी 
अिभयंता िव ुत, ी.पवार आर.एस.-कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा, ी. दप पुजारी- कायकारी 
अिभयंता ज.िन., ी.बी.बी.भरण-े कायकारी अिभयंता महािवतरण, ी.बोरावके डी.एच.-उपअिभयंता 
( थाप य), ी.संदेश खडतरे- उपअ भयता नगररचना, ी. काश साळवी- उपअ भयता नगररचना, 

ीम. ेरणा िशनकर – उपअिभयंता थाप य, ी.वहीकर एस.एस.-उपअिभयंता, ी.लांडे बी.पी. 
उपअिभयंता, ी.राजेश नंदलाल भाट – सहा.आरो यािधकारी, ी.ए. ही. गुमा ते – मु य आरो य 
िनरी क, ी.कुलकण  र ाकर.-किन  अिभयंता, ी.ताकवल े क.अिभयंता ( थाप य.), ीम.वृषाली 
पोतदार क.अिभयंता ( थाप य), ी.पी.आर.गायकवाड – मु या यापक लांडेवाडी िव ालय, सौ.भोज 
जे.एस.- डा पयवे क, ी.सुरेश क ढरे – कायालय अिध क अित मण, ी. सितश लांडग-े 
अित मण िनरी क, ि यंका घाटोळ - समुह संघटक ना.िव.यो, ी.िवनय जगताप- थाप य 
अिभयांि क  सहा यक, ीम.सुगंधा मेमाने-पयवेि का िश ण िवभाग, ी.साळंुखे जे.जी.- 
मु या यापक मा.िव.भोसरी,  ी.िवजय वाईकर – उप.अ भयंता.ज.िन., ी.कोटीयाना डी.एम. आरो य 
िनरी क, पशुवै क य, ी.सुरेश ता - स हअर नगररचना इ यादी अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
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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 मा.सुवणा िवकास बुड याचंा ताव 

भाग .३ मोशी येथील चौकाचे नामकरण करणेबाबत. 
 

िवषय मांक २ मा.सुवणा िवकास बुड याचंा ताव 
पांजरपोळ भोसरी येथे उपहारगृहासाठी जागा उपल  ध क न देणेबाबत. 
 

िवषय मांक ३ मा.सुवणा िवकास बुड याचंा ताव 
च-होली येथील मनपा शाळेचे नामकरण करणेबाबत. 
 

िवषय मांक ४ मा.िहराबाई (नानी) गोवधन घुले यांचा ताव 
भाग .४ मधील चौक व र याचे नामकरण करणेबाबत. 

 
िवषय मांक ५ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 

भाग .३ मधील व तीचे नामकरण करणेबाबत. 
 

अ) दनांक  ०७/०६/२०१९ रोजी घेणेत आले या सभेचा (कायपि का मांक २) सभावृ ांत 
कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  

  
 
ठराव मांक : ०४ िवषय मांक : ०१ 
दनांक : ०५/०७/२०१९ िवभाग : नगर रचना/ शहर सुधारणा 

सुचक : मा.िभमाबाई फुग े अनुमोदक : मा. िनतीन ाने र लांडगे  
      
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 णेकडे 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.   
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ऐनवेळेचे िवषय 
 
ठराव मांक : ०५ िवषय मांक : ०२ 
दनांक : ०५/०७/२०१९ िवभाग : थाप य, इ ेि य कायालय 

सुचक : मा. घुले नानी उफ 
िहराबाई गोवधन 

अनुमोदक : मा. मा. ा.सोनाली द ा य 
ग हाण े

      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०५/०७/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      भाग .३ मोशी येथील जुना आळंदी रोड येथील चौकास “िशवयो दा (S.Y.) ुप चौक” असे 
नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
  

 
ठराव मांक : ०६ िवषय मांक : ०३ 
दनांक : ०५/०७/२०१९ िवभाग : थाप य, इ ेि य कायालय  

सुचक : मा. बारसे ि यांका िवण अनुमोदक : मा. ा.सोनाली द ा य 
ग हाण े

      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०५/०७/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      इ ेि य कायालय भोसरी येथे िविवध कामासाठी व अ  पुरवठा कायालय, तसेच आधार काड, 
पाणीप ी भर यासाठी अनेक नागरीक येतात.  परंतु जवळपास ५०० ते १००० मी.अंतरापयत कोणेतेही 

कारचे उपहारगृह (कॅ टीन) सोय नस याने येणारे नागरीक, अिधकारी, कमचारी, व नगरसद य तसेच 
वृ द मिहला पु षांची गैरसोय होत आह.े यासाठी इ ेि य कायालयाम ये उपहारगृहासाठी जागा 
उपल ध क न उपहारगृह चालू करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
  

 
ठराव मांक : ०७ िवषय मांक : ०४ 
दनांक : ०५/०७/२०१९ िवभाग : थाप य इ ेि य कायालय, 

ा.िश ण मंडळ 
सुचक : मा. ा.सोनाली द ा य 

ग हाण े
अनुमोदक : मा.िभमाबाई पोपट फुग े

 
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०५/०७/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      भाग .३ च-होली येथील बुडव ती येथील पपरी चचवड महानगरपािलके या शाळा .२७ यास 
“ ी वाघजाई माता ाथिमक शाळा” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
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ठराव मांक : ०८ िवषय मांक : ०५ 
दनांक : ०५/०७/२०१९ िवभाग : थाप य इ ेि य कायालय 

सुचक : मा. ा.सोनाली द ा य 
ग हाण े

अनुमोदक : मा.गायकवाड िनमला मनोज 
 

संदभ मा. घुले नानी उफ िहराबाई गोवधन यांचे दनांक ०५/०७/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे   
 
      भाग .४ मधील गणेशनगर येथील कॉलनी नं.८ येथील चौकास कॅ टन सुदाम उ ेकर यांचे व 
रामनगर येथील र यास कै.सुरेश दशरथ गायकवाड यांचे नाव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
  

 
 
ठराव मांक : ०९ िवषय मांक : ०६ 
दनांक : ०५/०७/२०१९ िवभाग : थाप य इ ेि य कायालय 

सुचक : मा.िभमाबाई पोपट फुग े अनुमोदक : मा.सागर बाळासाहेब गवळी 
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०५/०७/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      भाग .३ च-होली येथील पठारेव ती येथील स.नं. ३०२, ३०३ भागास “ ी.नामदेव पठारे नगर” 
असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.   
 
 
यानंतर उपि थतांचे आभार  क न मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
 

 
सही/- 

(सुवणा बुड) 
अ य ा, इ भाग सिमती 

                                                  
 

सही/- 
जा. .इ ेका/ १/कािव/२६३ /२०१९ 
 दनांक :   २५  /०७/२०१९ 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
 

त-  
सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.   
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सदर बैठक म ये खालील माणे चचा करणेत आली. 
 

मा.सुवणा बुड  - आरो य िवभागाने नवीन गा ा उपल ध क न द याब ल आरो य िवभागाचे  सव 
अिधकारी व कमचारी यांचे इ भाग सिमतीचे वतीने अिभनंदन कर यात येत आह.े  
लाईट जा याबाबत च होली भागात नागरीकां या वारंवार आमचेकडे त ारी येत 
आसतात.  लाईट नस याने पाणीपुरवठा काही भागात वेळेवर होत नाही.  नळास पाणी 
आ यावर िव ुत पुरवठा बंद होतो. 
आनंदनगरी भागात लाईट पुरवठा बंद अस यास पाणी येत नाही.  
गंधव नगरी भागात अंडर ाउंड केबल वर आलेले आह.े वर आले या केबलला मुलगी 
िचटकणार होती, सुदैवाने वाचली.  िव ुत तारांवर आले  या फां ा तोडले या नाहीत.  
 

मा.ि यांका 
बारसे 

- आरो य िवभागाने कचरा उचल यासाठी गा ा उपल ध क न दले या आहेत. 
याब ल आरो य िवभागाचे अिभनंदन, गा ाम ये जा तीचा लोड टाकु नय,े वि थत 
वापर कर याबाबत गाडीवर काम करणा या कमचा यांना सूचना ा ात. सभागृहात 
झालेली चचा नागरीकांम ये क  नये याबाबत सवाना सूचना ा ात. अ यथा सदरचा 
िवषय मा.महासभेपुढे मांडला जाईल. 

मिजवी शाळे जवळील र याचे डांबरीकरणाचे काम बाक  आह.े  तसेच ानसागर 
शाळेजवळ र याचे कडेने पे ह ग लॉक बसिवणे बाक  आहेत. 
ममता ि वट जवळ पडलेला कचरा घेवून जाणे बाबत ४ दवसापूव  फोन केलेला आहे 
परंतु अ ाप कचरा उचल यात आलेला नाही. 
डीपी बॉ स खराब झालेला आह.े याबाबत महािवतरणाचे अिभयंता यांचेशी संपक 
के यास ते फोन उचलत नाहीत. याबाबत १ वषापूव  प  दलेले आह.े परंतु अ ाप 
कायवाही झालेली नाही.  

मा.िनमला 
गायकवाड 

- आरो य िवभागाने ८ गा ा उपल ध क न दले या आहेत. याब ल आरो य िवभागाचे 
अिभनंदन. दघी गावाची लोकसं या जा त आह,े यामुळे तेथे आणखी ४ गा ा 
तातडीने वाढवनू दे यात या ात. अंकुशराव लांडगे सभागृहातील ब याचशा खू या 
मोळकळीस आले या असून यांचे कूशन खराब झालेले आहेत, या बदलून टाका ात.  
तसेच सभागृहात असलेले टॉयलेट खूपच  घाण झालेले आहेत, ते व छ केल ेजात नाही.  
सदर सभागृहात काय मास नामां कत ना बोलिव यात येते यामुळे सदरचे 
वॉश मचे आधुिनक प दतीने नुतनीकरण कर यात याव.े  
पालखी वारीचे वेळी र  याचें कडेला असले या झाडाम ये पडलेला कचरा अ ाप 
उचल यात आलेला नाही. 
गायकवाड नगर, एकता कॉलनी म ये कु यांची सं या वाढलेली आह.े सकाळी मॉ नग 
वॉकचे वेळी मागे लागतात.  
दघी गावाम ये लाईट जा याची सम या वाढलेली आह.े मे मिह यापासून ही सम या 

असून यासाठी िव ुत महािवतरण कंपनीने यो य िनयोजन कराव.े  
दघीमधील पा याचे टाक स नाव देणेबाबतचा ठराव भाग सिमतीम ये दोन वषापूव  

झालेला आहे परंतु अ ाप पयत याबातची कायवाही करणेत आलेली नाही.  
दोन पा या या टा या खराब झाले या आहेत यांना पट ग क न यावी.  

मा.ल मण 
उंडे 

- आरो य िवभागाने निवन गा ा उपल ध क न द याब ल आरो य िवभागाचे 
अिभनंदन. नवीन गा ांची मता कमी असलेने जा ती या गा ा दे यात या ात 
कवा गा ां या फेरीम ये वाढ कर यात यावी. गाडीवर काम करणारे कमचारी 

सायंकाळी ४ वाजलेनंतर कचरा उचल यास नकार देतात यांमुळे यांचे वेळेत आव यक 
बदल कर यात यावा. 
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िपसाळले या कु यांची सं या वाढलेली आह.े या बाबत आव यक िनयोजन कराव.े 
िब डरने लाईट बील भरले नाही हणून महािवतरण िवभागाने सोसायटीचे लाईट कट 
केले आह.े  

मा.सागर 
गवळी 

- कचरा गा ांना ट मॅप दलेले नाहीत, यामुळे ते काही भागात जात नाहीत व काही 
भागात तीन ते चार गा ा जमा होतात. यांना मॅप माणे ट ठरवूण ाव.े  दघी 
रोड इं ायणी सोसायटी म ये ८ दवसापासून कचरा गाडी आलेली नाही.  यांचेच बॅक 
साईडला दररोड गाडी येते.  
र यावरील कचरा उचल यासाठी वतं  क कवा गा ांचे िनयोजन कराव.े 
बी हीजीचे कमचारी र यावरील कचरा उचल यासाठी नागरीकांसोबत वाद करीत 
आहेत. 
थाप य िवभागाने अमृत योजनेत कामे सू  केलेली आहेत परंतु बाक  असलेली कामे 

पूण क न यावीत, कारण पाउस बंद झालेला आह.े  
पाळीव मांजरांची सं या वाढलेली आह.े  ते घेवून जाणेबाबत िनयोजन कराव.े 
र यावरील डीपीचे बरेच ठकाणी दरवाजे तुटलेले आहेत, यामुळे अपघात हो याची 
श यता आह.े फडरची दू ती क न यावी. दररोज ४ ते ५ तास लाईट जाते. याचा 
प रणाम पाणीपुरवठयावर होतो, यासाठी जनरेटर बसवून याव,े लाईट गे यावर पंप 
बंद पडू नये याची द ता यावी. पंप ग टेशनसाठी आव यक जनरेटरची व था 
क न यावी. पाणी वेळेवर न िमळा यास नागरीकांची कामे िव कळीत होतात. 
गवळी नगर व ीरामनगर येथे वतं  डीपी ची व था करावी.  
सव ठकाणी ीट लाईट बसवून यावेत, स या काही ठकाणी लाईट बंद असून काही 
ठकाणी या तुटले या आहेत.    

मा.िनतीन 
लांडग े

- लांडेवाडी चौकात गाय ची सं या वाढलेली आह.े गायी नेहमी र यावरच असतात.  
गाय या शेणाव न ब याच नागरीकां या मोटार सायकली ि लप झाले या आहेत.  
गाय चे मालक कोण आहेत समजून येत नाही.  यामुळे सदर या गायी घेवून गे यास 
यांचे मालक र यावर सोडणार नाहीत व यांची काळजी घेतील.  

गायी, कु ,े मांजरे यांना ने यासाठी भाग तरावर वतं  गाडी असणे आव यक आह.े  
याबाबत भाग सिमतीम ये ठराव कर यात यावा.  
अनिधकृत िव ूत वापर होत असलेने लोड येतो, याबाबत महािवतरण कंपनीने पाहणी 
केली पािहजे. सं याकाळचे वेळी भोसरी मंडई जवळील भागात लोड वाढतो. इंड ीयल 
वकशॉपम ये देखील अनिधकृत िवज वापरली जाते.  

मा.घुले नानी  - बोपखेल भागाम येही कु यांची संखा वाढलेली आह,े यांचा बंदोब त करणे खूप गरजेचे 
आहे व केलाच पािहजे. 

मा.सोनाली 
ग हाणे  

- या पंप ग टेशनसाठी जनरेटरची आव यकता आह.े याबाबत मागणी क न यावी.  

मा.िभमाबाई 
फुग े
 

- भोसरी गावठाणातील डीपी १ वषापासून बदललेली नाही.  यांची झाकणे बदललेली 
नाहीत.  बरीचशी झाकणे तुटलेली आहेत.  
मा ती मं दराजवळ िव ुत खांबावर झाडा या फां ा आले या आहेत. सदर ठकाणी 
एक वेळा फोट झालेला आह.े सदर झाडा या फा ा छाटून या ात.  
पीएमटी चौकात मनपा शाळेत पा या या टाक त पाणी चढत नाही.  टाक तील पिहले 
पाणी उपसा क न याव.े  

ी.भरणे 
(महािवतरण) 

- नवीन ा सफॉमर आलेले आहेत. ते बसिवलेनंतर लोड शेड गची सम या दरू होईल.   

ी.घोडे - अंडर ाउंड केबलसाठी सािह याची मागणी केलेली आह.े  
 


