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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

 
सभावृ ांत 

(इ े ीय सिमतीची मािसक सभा) 
 

दनांक : ०२/०८/२०१९     वेळ: सकाळी ११.०० वाजता 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे ऑग ट २०१९ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक  ०२/०८/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ भाग कायालयाचे  “संत 

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

१) मा.बुड सुवणा िवकास   - अ य ा 
२) मा.डोळस िवकास ह र ं   - सद य 
३) मा.गायकवाड िनमला मनोज - सद या 
४) मा. ी.सागर बाळासाहेब गवळी - सद य 
५) मा.बारसे ि यांका िवण  - सद या 
६) मा. ा.सोनाली द ा य ग  हाण े - सद या 
७) मा. अँड. िनतीन ाने र लांडग े - सद य 
८) मा.बुड अिजत ताप  - ि वकृत सद य 
९) मा.साधना सिचन तापक र  - ि वकृत सद या 
१०) मा.लांडे िवजय नामदेव  - ि वकृत सद य  

 
 या िशवाय मा. ीिनवास रामचं  दांगट - े ीय अिधकारी, मा. ी.संजय घुब-ेकायकारी 
अिभयंता थाप य, मा. ी. िवण घोडे – कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. ी.पवार आर.एस.-कायकारी 
अिभयंता पाणीपुरवठा, मा. ी. दप पुजारी- कायकारी अिभयंता ज.िन., मा. ी.वसंत उगल-े
लेखािधकारी, मा. ी.साळंुखे जे.जी.- मु या यापक मा.िव.भोसरी, मा. ी.पी.आर.गायकवाड – 
मु या यापक लांडेवाडी िव ालय, ी.एस. ही.बगाडे-सहा य उ ान अिध क, ी.टी.डी.गायकवाड-
हाट . पयवे क, ी.राजेश नंदलाल भाट – सहा.आरो यािधकारी, सौ.भोज जे.एस.- डा पयवे क, 
डॉ.अ ण दगडे-पशुवै क य अिधकारी, ी.बोरावके डी.एच.-उपअिभयंता ( थाप य), ीम. ेरणा 
िशनकर – उपअिभयंता थाप य, ी.वहीकर एस.एस.-उपअिभयंता पाणीपुरवठा, ी.लांडे बी.पी. 
उपअिभयंता िव ुत, ी. दनेश फाटक-किन  अिभयंता पा.पु.,  ी.गणबोटे ए.पी.-क.अिभयंता 
थाप य, ी.कुलकण  र ाकर.-किन  अिभयंता पा.पु., ी.पांचाळ बी.के-क.अिभयंता, ी.शेलार ए.बी. 

-क.अिभयंता ज.िन., ी.िनखील फडर-क.अ. थप य उ ान, ी. ही.एम.ताकवल े  क.अिभयंता 
( थाप य.), ीम.वृषाली पोतदार क.अिभयंता ( थाप य), ी.सुरेश क ढरे – कायालय अिध क 
अित मण, ी. सितश लांडगे- अित मण िनरी क, ी.िवनय जगताप- थाप य अिभयांि क  
सहा यक, इ यादी अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
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(उपि थत स मा. नगरसद य/ सद या व अिधकारी यांचे माफत मा.सभापती सौ.सुवणा िवकास 
बुड यांना वाढ दवसा या शुभे छा दे यात आ या, तसेच मा.सौ.िनमला गायकवाड व मा. ी.सागर 
गवळी यांची िश ण सिमती सद यपदी िनयु  झालेबाबत मा.सभापती, े ीय अिधकारी व 
उपि थत स मा. नगरसद य/ सद या व अिधकारी यांचे माफत अिभनंदन कर यात आल.े) 
 
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 

च होली येथील चौकाचे नामकरण करणेबाबत. 
 

िवषय मांक २ मा.सुवणा िवकास बुड याचंा ताव 
म.रा.िव.िव.कंपनीचे भूिमगत केबल, फडर िपलर व सािह य मनपा माफत 
बदलणेबाबत.  
 

 
अ) दनांक  ०५/०७/२०१९ रोजी घेणेत आले या सभेचा (कायपि का मांक ३) सभावृ ांत 

कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
  
 
ठराव मांक : १० िवषय मांक : ०१ 
दनांक : ०२/०८/२०१९ िवभाग : नगर रचना/ शहर सुधारणा 

सुचक : मा. िनतीन लांडग े अनुमोदक : मा.सोनाली ग हाण े
      
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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 ठराव मांक :  ११ िवषय मांक :  २ 
दनांक : ०२/०८/२०१९ िवभाग : थाप य, इ ेि य कायालय 

सुचक : मा. सागर गवळी अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०२/०८/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      मौजे च होली येथील पुण-ेआळंदी ते च होली फाटा चौकास “धमवीर छ पती ी.संभाजी महाराज  चौक” असे 
नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.   
 
 

ठराव मांक : १२ िवषय मांक : ३ 
दनांक : ०२/०८/२०१९ िवभाग : िव ुत 

सुचक : मा. सुवणा बुड अनुमोदक : मा. िवकास डोळस  
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०२/०८/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      मनपाचे  इ ेि य कायालया या काय े ात िविवध र यावर िवकास कामे व दु तीची कामे करणेत येत आहेत. 
याम ये थाप य / पाणीपुरवठा/ जलिन:सारण िवभागाकडून र याची खोदाई  करतांना म.रा.िव.िव.कंपनी या भुिमगत 
केब स नादु त होतात. यामुळे नागरीकां या घरातील तसेच प रसरातील वीज वाह खंडीत होऊन नागरीकांची 
गैरसोय होत आहे. तसेच र यावरील फडर िपलर नादु त/ उघडे अस याने अपघात होत आहेत.  
म.रा.िव.िव.कंपनीकडे सदर कामासाठी मागणी केली असता केबल, फडर िपलर व सािह य उपल ध नस याचे कारणाने 
अनेक दवस वीजपुरवठा बंद रहात असून नागरीकां या सुर ेचा  िनमाण झाला आहे.  
     मनपामाफत केबल, फडर िपलर व सािह य बदलणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

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

 
सही/- 

(सुवणा बुड) 
अ य ा, इ भाग सिमती 

                                                  
सही/- 

जा. .इ ेका/ १/कािव/ २९६ /२०१९ 
 दनांक :   २० /०८ /२०१९ 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
सभावृ ांतातील ठरावानुसार आपले िवभागाशी संबंिधत िवषयाबाबत यो य ती िनयमािधन कायवाही 
करणेत यावी. याबाबत वेगळा प वहार केला जाणार नाही याची न द यावी.  पुढील यो य या 
कायवाहीसाठी रवाना.   
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सदर बैठक म ये खालील माणे चचा करणेत आली. 
 

मा.सुवणा बुड  - मागील बैठक त िव ुत िवषयक या सूचना दले या आहेत याबाबत अ ाप कोणतीही 
कायवाही संबंिधत िवभागामाफत कर यात आलेली नाही. 
वडमुखवाडी, चोिवसावाडी भागात दररोज लाईट जाते. मोशी गंधवनगरी भागात नळ 
व ेनेजची कामे करीत असतांना िव ुत केबल तुटले या आहेत.  
 

मा.ि यांका 
बारसे 

-  अमृत योजने अंतगत पाणी लाईन टाकण,े ेनेज लाईन टाकणेत आ या आहेत.  परंतु 
सदर ठकाणीचा राडारोडा अ ाप उचललेला नाही. बरेच ठकाणी र यावरच राडारोड 
पडलेला आह.े जुनी लाईन काढेली अजून याच ठकाणी पडून आह.े  नळ कने शन 
बरोबर जोड यात आले नाहीत, ब याच ठकाणी नळ िलकेज होत आहेत. काही लोकांनी 
नवीन कने शन जोडले नाहीत. दो ही लाईन चालू आहेत हणून पाणी पुरवठा कमी 
दाबाने येत आह.े गवळीनगर म य े कने शन िलक होत आहेत. जुने  ीट लाईट बंद 
आहेत. याबाबत मा.आयु  यांचेकडे प वहार केलेला आह.े  शहरास पाणीपुरवठा 
होणारे धरण ९० ट े  भरले आह,े तरी ही पाणी कपात चालूच आह.े  ती र  करण े
बाबत संबंिधत िवभागाने प  वहार करावा. पे ह ग लॉक बसिवणचेे काम जेथे 
बाक  आहेत ती पूण क न यावीत. 
 

मा.सागर 
गवळी 

-  अमृत योजनेअंतगत केले या कामामुळे िव ुत केबल डॅमेज झालेली आहेत. सदरचे 
केबल बदली करणे आव यक आह.े  तसेच फडर िपलर बदल याची कामे करणेही 
आव यक आह.े  यसाठी लागणा-या आव यक रकमेची तरतुद करणते यावी.  लाईट 
गे यामुळे नागरीक खूप त ारी करीत असतात.  पाणीपुरवठा सु  झाला क  लाईट 
जाते, यामुळे नागरीक खूप परेशान होतात. सोसाय ाम ये पा या या टा या 
भर यास अडचणी िनमाण होतात. आळंदी रोडवर लाईटची खूप सम या आह.े  
याकरीता केबल बदलणे खूप गरजेचे आह.े लाईट गे यावर नागरीकांचे फोन येतात, 

रा ीचे वेळी एमएसईबी चे कायालयात जावून त ारी करा ा लागातात. अंधाराचा 
फायदा घेवून काही भागात आडऊन मारामारी कर याचे कार घडत आहेत. 
शा ीनगर भागात ि ट लाईट देखील बंद आहेत.  
 
फडर बॉ स फुटपाथला िचटकून आहेत. येथे अपघात होऊ नये हणून आगोदरच 

काळजी घे यात यावी. एमएसईबीची कामे मनपाचे वतीने कर याबाबत भाग 
सिमतीत ठराव कर यात यावा. नागरीकांची कामे करणे ही आपली जबाबदारी आह.े  ते 
कशा प दतीने करायचे याबाबत अिधका यांनी िनयोजन करावी.  
साईनाथ कॉलनीम ये नळास पाणी आले क  लाईट जाते.  
 

ी.घोडे - केबलचे काम हे िव ुत महािवतरण कंपनीचे असलेने ते आपणास करता येत नाही.  
 

मा. िवकास 
डोळस  

-  बोपखेल भागात ेनेजची कामे चालू आहेत परंतु अ ाप पूण झालेली नाहीत.  
गणेशनगर भागात ेनेज लाईन जोडले या नाहीत. लोकांचे घरात ेनेजचे पाणी येत 
आह.े संबंिधत अिधका यांनी याची पाहणी करावी.  
 

कायकारी 
अिभयता  

- सदर कामास एक वषाची मुदत असून वषभरात ते पूण करायचे आहेत.  

 


