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पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
कायपिञका मांक - ८ 

सभावृ ांत 
 

 दनांक -  ०७/१०/२०१५          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार    
द.०७/१०/२०१५ 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.िवनया दप (आबा) तापक र – सभापती 
२ मा.आ हाट मंदा उ म 
३ मा.धनंजय मुरलीधर आ हाट 
४ मा.आशा र व  सुपे 
५ मा.चं कांत (भाऊ) वाळके 
६ मा.अनुराधा देिवदास गोफणे 
७ मा.जा लदर (बापू) शदे 
८ मा. दा बाजीराव लांडे 
९ मा.Adv.िनतीन ाने र लांडगे 
१० मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
११ मा.संजय िनवृ ी आहेर – ि वकृत सद य 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

         मा. े ीय अिधकारी- ीम.आशादेवी दुरगुड,े  मा. ीिनवास दांगट- शासन 
अिधकारी, मा.जयंत बरशे ी. (कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा), मा. ी.इ पकायल 
एस.एच.- लेखािधकारी, मा. ी. ही.सी.काळे – उपअिभयंता, मा. ी.वाघमारे एस.बी.-
उपअिभयंता, मा. ी. ही.बी.माने, उपअिभयंता, नगररचना, मा. ी.बोरावके डी.एच. 
उपअिभयंता, मा.क डे के.बी. उप अिभयंता, (पाणीपुरवठा),  मा.मनोज सेठीया – 
उपअिभयंता, (जलिन:सारण) मा.िशतोळे - उपअिभयंता, (जलिन:सारण), मा.भोकरे र व - 
सहा.आरो य अिधकारी,  मा. ी.एस.बी.बगाडे – सहा.उ ान अिध क, मा. ी.डी.सी.ल ढे 
–अित मण िनरी क, ), मा. ीम. भावती मा.पाटील-पयवे क, मा.िशराळ एस.ड यू – 
मु या यापक, मा. ी.च हाण एच.एम. – मु या यापक, भोसरी, मा. ी. ही.बी.राऊत – 
क.अिभ.पाणीपुरवठा, मा. ी.एम.ए.बगली - क.अिभ.पाणीपुरवठा,  मा. ी. दि वजय पवार 
– किन  अिभयतंा 
 
 
 मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात   करणेत 
येत आह.े    
 ------ 
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उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आल.े 
 
िवषय मांक  १- मौजे मोशी  येथील स.नं. ४५४ पै (जुना ग.नं.४५२ पै.) या िमळकतीम ये  
                       महारा   महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम २०५ अ वये र ता घोिषत  
                       करणेबाबत. मा.मंदाताई उ म आ हाट,मा.धनंजय आ हाट यांचे प .  
िवषय मांक २ – भाग .६ लांडेवाडी भोसरी येथील प . च . मनपा या वतीने उभार यात  
                       येणा-या वागत कमानीस राजमाता िजजाऊ   वेश ार असे नामकरण   
                       करणेबाबत. मा. िव नाथ िवठोबा लांडे यांचे प .  
  ------ 
 

         अ) दनांक २/०९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ७)    
              सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  

----- 
 
ठराव मांक-  १४    िवषय मांक- १ 

दनांक- ७/१०/२०१५      
सूचक- मा.संजय आहेर      अनुमोदक- मा.चं कांत वाळके 
संदभ – मा. संजय आहेर, ि वकृत सद य यांचे प .  

पपरी  चचवड  महानगरपािलके या   संतनगर िवभागात चौकांना    
           खालील माणे नावे देणे बाबत.  

१) संतसाई चौक 
२) ता मा राजगु  चौक  
३) ता मा बाबू गेनू चौक 
४) भारतर  डॉ.ए.पी.जे.अ दुलकलाम चौक 
५) ीराम चौक   

नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े   
सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
 

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

------ 
 
ठराव मांक-  १५    िवषय मांक- १ 

दनांक- ७/१०/२०१५      
सूचक- मा.मंदा आ हाट     अनुमोदक- मा. दा लांडे 
संदभ – मा.मंदाताई आ हाट, मा.धनंजय आ हाट यांचे प  
          मौजे मोशी येथील ग न.ं४५४ पै.(जुना ग. नं ४५२ पै.) म ये मंजूर िवकास योजनेतील 
१२.०० मी. तावीत केले या र यावर उ र – दि ण ग.नं.४५४ (जुना ग.नं. ४५०) मधील 
पे ोल लाईन ते पुणे ६०.०० मी. र यापयत (टॉवर लाईन खालील) “ L ” आकारात             
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अि त वातील र यावर नाग रकांचा वापर चालू आह.े सदर र ता वाहतुक साठी खूपच कमी पडत 
आह.े या ठकाणी खूपच गद  होत आह.े यामुळे सदरचा र ता १२.०० मी. ं द र ता महारा    
महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम २०५ अ वये ( युिनिसपल रोड) र ता घोिषत करणे 
आव यक आह.े  सदरचा र ता  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम २०५ अंतगत र ता 
घोिषत करणेस मा यता दे यात येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
------ 

 
 
ठराव मांक-  १६    िवषय मांक- २ 

दनांक- ७/१०/२०१५      
सूचक- मा. जा लदर शद े     अनुमोदक- मा.धनंजय आ हाट 
संदभ – मा.िव नाथ िवठोबा लांडे यांचे प  
  पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने लांडेवाडी चौक येथे छ पती ी.िशवाजी 
महाराज यांचा अ ढ  पतुळा व रायगड दरवा याची भ  ितकृती उभार यात आलेला आह.े 
तसेच चौकाचे छ पती ी.िशवाजी महाराज यां या जीवनावर िशलालेख व िशवसृ ीने चौकाचे 
सुशोभीरकरण   कर यात आले आह.े लांडेवाडी राजमाता िजजाऊ महािव ालय येथील र यावर 
पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने न ाने उभार यात आले या वागत कमानीस  

राजमाता िजजाऊ वेश ार असे नामकरण करणेस मा यता दे यात येत आह.े 
सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
          
    
     सही/- 
      मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
              सभापती 
                                                                                इ भाग सिमती 
                        पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/४/कािव/ ५७७ /२०१५ 

दनांक-   २७/१०/२०१५                          

             सही/-  
                                                    शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                               ( इ ेञीय कायालय) 
           पपरी चचवड महानगरपािलका 

  
 
 

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



 -  - 

 

4

4

  
 द.७/१०/२०१५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे मािसक 

सभेत खालील माणे मा.नगरसद यांनी चचा केली.  
मा.धनंजय आ हाट – माझेकडे मोशीम ये ५० फुटावर कटाऊट आह.े आजूबाजू या 
लोकांची घरे दसत नाही. अगदी शेजारी काम चालू आह.े मी एक हायकोटाचा वक ल  
पािहलेला आह.े मोशीमधील सगळी शुट ग केलेली आह.े हायकोटाचा आदेश आह.े तु ही 
सगळे संबंिधत अिधकारी/कमचारी स पड हाल. सगळे रेकॉड माझेकडे आह.े जनरल 
बॉडीम ये माझे  आहेत. तु ही वरीत कारवाई केली नाही तर तुमची सगळयांची नोकरी 
जाणार आह.े अजून १०,१५ दवस आहे, तु ही येक अिधका-यांनी जरा िवचार करा, 
सगळी बाब कायदेशीर आह.े मोशी िवभागाम ये अनिधकृत ले स बोडस, जािहराती मोठया 

माणावर लाव या गे या आहेत याबाबबत नाराजी  केली. सव बाबी जी.बी िवचारणार 
आह.े आ ही सगळेजण कोटात जाणार आह.े नोकरी वाचवायची असेल तर अनिधकृत ले स 
बोडस, जािहराती यावर वरीत कारवाई करा. 
मा.जा लदर शदे -  ाय हेट जागेवर टपरी असेल तर काही वाटत नाही. भोसरी उ ाण 
पुलाखाली अनिधकृत वसाय करणारे हातगाडीवाल,े पथारीवाल,े तीन चाक  वाहनातून 

वसाय करणारे वसाियक यांचेमुळे मोठया माणावर वाहतुक स अडथळा होत आह.े तसेच 
बेकायदेशीर वसाय देखील होत आहेत. यामुळे नागरीकांना नाहक ास होत आह.े भोसरी 
उ ाण पुलाखाली बकाल व ती केलेली आह.े क भागात बरे होत.े  एकच भाग बरा होता. 
मा.धनंजय आ हाट – कुठलीच कामे होत नाही तर िमट ग कशाला लावायची. िमट ग घेऊच नका. 
आमचा लोकां या िहतासाठी फायदा काय?  आ हाला काय पगार आहे का? फूटपाथवर सगळीकडे 
बोड लावलेले आहेत. फेरीवाले फूटपाथ सोडून बसू दया. आमचे काहीही हणणे नाही.  
मा.जा लदर शदे -   माझे इथे वॉडम ये नवरा चा काय म आह.े याचा काही टॅ स काही 
घेतलेला आहे का? त ड पा न चालले नाही ना. 
मा. शासन अिधकारी -  होय मंडप परवाना फ  वसुल केली आह.े िनिवदा क न पेपरला जािहरात 
देऊन करणार आह.े  अटी शत  आिण या संबंधी मािहती घे यात येईल. 
मा.धनंजय आ हाट - ले स बोडस, जािहराती वर वरीत कारवाई करा. आताच ितकडे कती 
काम चालू आहे पािहले तर ल ात येईल.  चार दवस झाले काम चालू आह.े आ हाला कारवाई 
करता येत नाही का? पण आ हाला पैसे नको. आ हाला असे काम नाही करायचे.  

मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती –  च-होली येथील िश पाचे काय झाले? 

मा. ही.सी.काळे – (उपअिभयंता)  आता तेथे पाच मु या आले या आहेत. यासाठी मा यता 
िमळालेली आह.े िश पाचे काम करीत आह.े 
मा. शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) – मा.आयु  साहेबांनी घेतले या आढावा 
बैठक चा सभावृ ांताचे वाचन केले व यानंतर मा.आयु  साहेब यांचेकडील आदेश . 
फ ेका/सभा/कािव/१६३/२०१५, दनांक – १४/०९/२०१५ नुसार घेणेत येणा-या े ीय 
सभे या िनयमांचे वाचन केले. या अनुषंगाने सव स मा.सद यांना मा.आयु  साहेब यांचे 

े  सभेबाबतच आदेश बजावणेत आले असलेबाबत सम  सांिगतले व महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम म ये कलम २९ ब, कलम २९ क, कलम २९ ड व कलम २९ 
इ म ये े सभेबाबत तरतूद आह.े  मा.सद य यांनी े  सभेबाबत िवचारले या ांना 
उ रे दे यात आली. व े  सभा घेणे काय ाने बंधनकारक असलेबाबत सव स मा. 
सद यांना सूिचत कर यात आले.  
मा.जा लदर शदे – नाग रकांनी  िवचा यावर  यावर काही तरी कायवाही होणार आहे का? 
नागरीकांचे  असेल तर नाग रकांचा े ीय सभेत सहभाग असला पािहजे. यांना बोलिवले    
पािहजे. पाच िवभागांचे होणार आहे का? 
मा.चं कांत वाळके – माझे वॉडम ये र यावरील ख े बुजिवणे, पा याची पाईप लाईन टाकणे, 
लाईट लावणेचे काम करणे असे आ ही नगरसेवक नेहमी सांगत असतो.  व तस ेआ ही संबंधीतास  
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काम कर यास सांगतो.  वॉडमधील लोक क येक दवस वाट पाहतात. कोणीही काम कर यास 
तयार नसतात. परंतू काही भागातील संबंधीत माणस ेगेली क , यांचे काम हातोहात कर यात 
येत.े व तेथे अिधकारी जाऊन ते काम करतात.  बी.यु.भंडारी  यांचेकडील ेनेज तुटलेल े होत.े  
यांनी संबंधीत अिधका-यांना आदेश केले क , लगेच तेथील काम कर यात आले. असे जर असेल 

तर नगरसेवक कशासाठी असतात. माझे मािहती माणे दोन अिधकारी तेथे आलेले होते. अशा 
प दतीने कुणीही फोन केला तर कामे होत असतात.   आ हाला नागरीकांनी िनवडून दलेले असते.  
गेली ३०-४० वष आ ही राजकारणात आह.े आ ही िनयमानुसार काम करतो. चुक चे काम 
करत नाही. माझे वॉडम ये असे न िवचारता कामे केली तर पु हा सांगतो माझेसारखा वाईट 
कोणी नाही. मी जेवढा चांगला आह,े तेवढाच वाईट आह.े यामुळे माझेकडून एखा ाला 
वाईट बोलले जाईल.  तरी मी पु हा एकदा सांगतो माझे वॉडमधील मा.नगरसेिवका सुपे 
मॅडम व मला िवचार यावरच कामे करायची. 
मा.िव नाथ लांडे -  माझे येथे भगतव तीला झाडे कोणी लावली? 
मा.बगाडे (उ ान) – झाडे लावणेबाबत प  अस यामुळे आ ही ती झाडे लावली आहेत. 
मा.जा लदर शदे -  भोसरी या पुलाखाली भाजी मंडईच आहे, ते अित मण हटिव याची 
जबाबदारी तुमची आह.े नगरसेवकाला िवचारले का तु ही?  

मा. शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) – अित मण हटिव याचे कामासाठी वतं   
अित मण पथक नेमलेले आह.े 
मा.िव नाथ लांड े – अित मणची कारवाई आपलेकडून का होत नाही. इं ायणीनगर 

भागात काय चाललय बघा. सगळीकडे अित मण केले आह.े 
मा.Adv.िनतीन लांडग े – भोसरीम य े मोकळया लॉटम ये फुटपाथवर िचकनची टपरी 
नवीन झाली आह.े  
मा.संजय आहेर- ि वकृत सद य – नवरा म ये वीटवाले आपली दुकाने सोडून २५ फूट पुढे 
येतात.  अित मण िवभागाकडून कारवाई झाली पािहजे.  
मा. े ीय अिधकारी – अित मण िवषयक कामासाठी मनु यबळ कमी होते. स या 
अित मण  िवभागातील कमचा-यांची कामाची वेळ द.ु १.०० ते रा ी ९.०० पयत केलेली 
आह.े  
मा.Adv.िनतीन लांडग े- अित मण िवषयक कामकाजाचे अिधकार कोणाकडे आहेत? 

मा. े ीय अिधकारी – अित मण िवषयक कामकाज कर याकरीता  मनु यबळ कमी आह.े 
कमचारी िमळ याबाबत कळिवले आह.े  

शासन अिधकारी –  अित मण पथकाकरीता पथक मुख व दोन मु य िलपीक, 
वाहनचालक व मजूर असा पथक असून यांचेकडून अित मण  िवषयक कारवाई पार 
पाडली जाते. स या िनयं ीत अिधकारी हणून  काम पाहात आह.े 
मा.जा लदर शदे – सव अनिधकृत टप-या काढून टाक याचे काम करणे. 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – वाळके साहेबांनी सांिगतले तरच यांचे जे काम 
आहे ते करणे. तसेच येक वॉडमधील स मा.नगरसेवकांनी काम सांिगत यावरच  वॉडमधील 
कामे करणे. 
मा.वाघमारे  (उपअिभयंता)  मा.वाळके साहेबांनी सांिगतलेली कामे आ ही केलेली आहते. 
ठेकेदार यांना यांनी सांिगतलेली कामे यापुव च दाखिव यात आलेली होती. व या माणे 
काम कर याचे आदेश यांना दे यात आलेले आहेत.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – कुठलेही कामे चालू करताना संबंधीत वॉडमधील 
स मा.नगरसद यांना क पना दली पािहजे. 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 



 -  - 

 

6

6

  


