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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ भाग कायालय 

कायपिञका मांक - २ 
सभावृ ांत 

 
 दनांक -  ०४/०५/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.०४/०५/२०१६ 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.िनतीन ताप िनकाळज े
३. मा.सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी 
४. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके                                                                                                               
५.   मा.शुभांगी संतोष ल ढे 

६.   मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

७.  मा.रसाळ िवजय सुदाम - ि वकृत सद य 
८.  मा.सोमवंशी काश ब. - ि वकृत सद य 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

         मा. ी.चं कांत इंदलकर- े ीय अिधकारी, मा. ीिनवास दांगट- शासन 
अिधकारी,मा.थोरात– काय अिभयंता, (िव ुत)), मा. ी.क डे के.बी. उपअिभयंता, 
(पाणीपुरवठा), मा.अचना अ रदे – उपअिभयंता, मा.काटकर पी.बी.- उपअिभयंता, 
(पाणीपुरवठा), मा.वाघमारे एस. ही. उपअिभयंता ( थाप य) मा.पांचाळ बी.के. –
क.अिभयंता, मा.गनबोटे ए.पी. क.अिभयंता,मा.उंडे ए.पी.- क.अिभयंता, 
मा. ही.एस.ताकवले- क. अिभयंता मा.कातोरे पी.बी. क.अिभयंता  (िव ुत), मा.धडस 
ए.आर.- क.अिभयंता, मा. ी.खैरे जी.एन.स.उ. िनरी क, मा. ी. इ पकायल एस. एच.  
लेखािधकारी, मा.पी.आर.तावरे – मु य आरो य िनरी क, मा.देशमाने पी.एस.- 
कायालयीन अिध क, मा.बी.सी.ल ढे – मु यिलिपक, मा. ी.फुगे एन.जे.- सहा. डा 
पयवे क, मा.जी.एन.गोरे – अित मण िनरी क, 
 ----- 
 
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 सभाकामकाजात दाखल क न 
घेणेत आल.े 
 
िवषय मांक  १. भाग सिमतीम ये भाग . ३५ मधील कामांना मंजूरी देणेबाबत.  
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                      मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे यांचे प . 
 

िवषय मांक २. भाग . ३५ भोसरी येथील जु या भाजी मंडई मधील म छीमाकट  
                      शेड व सुर ा र क केबीन पाडणेबाबत. मा. Adv.िनतीन ाने र  
                      लांडगे यांचे प . 
 ----      
     अ ( दनांक ३/२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा )काय मपि का १३   ( 
           सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.       
  ब) दनांक २/३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का १४)    

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
     क) दनांक ६/४/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ०१)    

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

ठराव मांक- ३     िवषय मांक- १ 
दनांक- ४/५/२०१६      

सूचक- मा.िनतीन काळजे     अनुमोदक- मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ – मा.महेशदादा लांडगे आमदार,भोसरी िवधानसभा यांचेकडील   
          दनांक ५/४/२०१६ चे प .  

  दे  आळंदी रोड या र यास स ते पाटील माग ह े नामकरण होणेबाबत. पुणे   
नािशक रोडलगत व हवालदार व ती लगतचा माग या ठकाणी  उपरो  नावाचे 
नामफलक  लावणेस मा यता दे यात येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

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

ठराव मांक- ४    िवषय मांक- १ 
दनांक- - ४/५/२०१६     

सूचक-  मा. Adv.िनतीन लांडगे    अनुमोदक - मा.डॉ. दा लांडे 
संदभ- मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे यांचे प . 
 इ भाग सिमती या दनांक ४/५/२०१६ चे सभेम ये भाग . ३५ (भोसरी 
गावठाण) खालील िवषयांना मंजूरी िमळावी ही िवनंती. खालील ठकाणचे           
व छतागृहांचा वापर होत नस याने ते पाडावेत.  खालील प रसरात राहणा-या 

नागरीकांनी व छतागृहांची वत: सोय केलेली अस यामुळे सावजिनक  छतागृहे 
िन कािसत कर यात यावी.  १)   पी.सी.एम.टी.चौकातील करसंकलन इमारतीचे शेजारील 
११७ िस सचे दुमजली व छतागृह िन कािसत करणेत यावेत व तेथे ५   िस सचा 
ि यांसाठी व ५ िस सचा पु षांसाठी व छतागृह म.न.पा.खचाने बांधणे. व तेथे एक 
मुतारी बांधणे. २)  संत ाने र भाजी मंडई जवळील ६० िस सचे   व छतागृह 
(दुमजली) वडकेवाडा जवळील िन कािसत करणे. ३)  लांडगे लबाची तालीम येथील ५ 
लॉक ३२ िस सचे  छतागृह िन कािसत करणेत यावेत. ४) बापुजी बुवा चौक येथील १ 
लॉक ३९ िस सचे व छतागृह िन कािसत करणेत यावेत ५) संत ाने र भाजी मंडई 

भोसरी येथील मंडई या आतील सुलभ शौचालय १ लॉक २२ िस सचे व छतागृह 
िन कािसत करणेत यावेत. ६)  डोळस व ती येथील १ लॉक २० िस सचे व छतागृह 
िन कािसत करणेत यावेत. ७) सयाजी ठाकुर माग येथील १ लॉक ५ िस सचे व छतागृह  
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िन कािसत करणेत यावेत  ८) पी.सी.एम.सी चौक व नािशक रोड िशवाजी शाळेजवळील 
मुतारी िन कािसत करणेत यावेत. तरी वरील  छतागृहे िन कािसत करणेस मा यता 
दे यात येत आह.े सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

         ------- 

ठराव मांक- ५      िवषय मांक- २ 

दनांक- - ४/५/२०१६                                                                                                                                 
सूचक- मा. Adv.िनतीन  लांडगे    अनुमोदक - मा.डॉ. दा लांडे 
संदभ-  मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे यांचे प . 

भाग . ३५ भोसरी (भोसरी गावठाण) येथील स याची जुनी भाजी मंडई पाडून 
नवीन भाजी मंडई बांधणेत येणार आह.े सदरचे बांधकामामुळे मंडईचे आवारात असलेने 
म छीमाकट शेड व सुर ा र क केबीन िन कािसत करावे लागणार आह.े तरी वरील 
म छीमाकट शेड व सुर ा र क केबीन िन कािसत करणेस मा यता दे यात येत आह.े  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
                                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------- 

जागितक बँके या सहा याने पपरी चचवड महानगरपािलका SUTP अंतगत 
शहरात बीआरटीएस कॉरीडॉर िवकसीत करीत आहे  .या अंतगत  िविवध Technical 
assistance studies साठी जागितक बँकेकडून  GEF Grand मधून स लागार 
नेम यात आले आहेत  .यापैक   Parking Policy & Master Plan यासाठी UMTC 
New Delhi यांची स लागार हणून महानगरपािलके माफत नेमणूक कर यात आली 
आहे  .सदर स लागारांनी पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध भागाचे सव ण  
व अ यास क न पा कग  पॉलीसीचा मसुदा तयार केला आहे  .सदर  पा कग पॉिलसी या 
मसुदयाचे सादरीकरण करणेत आले.  

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले.  

          

         (मा.डॉ. दा बाजीराव लांडे) 
               सभापती 
                                                                                इ भाग सिमती 
          भोसरी – ३९.                         

पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 

-इ ेका/कािव/४/२७७/२०१६ 
दनांक-   २४/०५/२०१६                       सह /-  

                                                   शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
                               इ ेञीय कायालय 

    भोसरी – ३९. 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 

       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.                                         
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 द.४/५/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे मािसक सभेत 
खालील माणे मा.नगरसद यांनी चचा केली.  
मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े (सभापती) – आरो य िवभागाकडून शौचालय पाडून 
िन कासीत कर यात यावे. 
मा. भाकर तावरे – (मु य आरो य िनरी क) -  तीस वषापुव चे जुने बांधकाम आह.े 
पा या या टा या नादु त अस यामुळे पाणी येत नाही. या टा या दु त के या हो या. 
आता परत करा ा लागतील. 
मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े (सभापती) - बापुजी बुवा चौकात लोकसं या खूप आह.े जुने 
शौचालय पाडून नवीन शौचालय कर यात यावे. 
मा.िनतीन काळजे – मा या वॉडमधील शौचालयाचे काम थांबले आहे. माझे वॉडमधील 
बरेचसे फॉम दले आह.े सवात जा त फॉम माझे वॉडमधील आह.े ८ हजार पये जमा 
होऊन आता यांना चार  मिहने झाले आह.े यांचे काम कोण पाहात आह?े 
मा. े ीय अिधकारी – व छ भारत अिभयान अंतगत शौचालयाचे कामाचे मोठया 

माणात टागट दले आहे. पिहला ह ा दला आह.े दोन दवसात आ ही सव यं णा घेऊन 
येतो. 
मा.िनतीन काळजे – पा याची वेळ कशी राहणार आह.े एक दवसा आड सु दा पाणी 

वि थत येत नाही.  
मा.अंकुश क डे – (उपअिभयंता पाणीपुरवठा) – काल परवापासूनच पाणी एक  दवसाआड केले 
आह.े  नंतर पाणी सुरळीत कर यात येईल. 
मा.िनतीन काळजे – पाणीपुरवठा िवभागाने कुठेकुठे कामे केली आहे? बाक ची कामे का 
करीत नाही? काम कर यास काय अडचण आहे? तु ही काम कर याचे का टाळता? पाणी 
पुरवठा व थीत देत नाही. परंतू टडर तर पुण क  शकतो. टडर का ठेवले आहे?  
मा.बगली – (क.अिभयंता पाणीपुरवठा) – जी कामे करणे श य होती ती कामे पुण आहेत. व 
काही कामे चालू आहेत. डी.पी.र या या कडेने जागा उपल ध होत नस याने मोठी कामे 
पुण झालेली नाही व या कामाची ठरािवक (१वष) मुदत आह.े लोकव ती कमी अस यामुळे 
व पाईपलाईन  जा त लांबीचे टाकावे लागणार अस याने पाणी पुरवठा हो याची श यता 
नाही.  
मा.िनतीन काळजे – माझे वॉडात खोदून ठेवलेले आह.े आम या भागाची तरतूद लेस 
झाली आह.े आ हाला काहीच करता येत नाही. आमची कामे  होत नाही.  टडर आहे, 
एज सी आहे तरी पण कामे होत नाही. काय अडचण आह,े काम करणार आहे का नाही.  
मा.अंकुश क डे – (उपअिभयंता पाणीपुरवठा) -  पावसाळया या आत कामे क न देतो. 
मा.िनतीन काळजे – माझे वॉडमधील काम कधी चालू होईल ते सांगा.  
मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े (सभापती) -  िनतीन काळजे  यांचे वॉडमधील काम वरीत 
क न दया. 
मा.शुभांगी ल ढे – सुलभ शौचालयाचे कामाचे कॉ ॅ ट कोणाकडे आह?े 
मा. भाकर तावरे (मु य आरो य िनरी क) -  झा कॉ ॅ टर यांचेकडे कॉ ॅ ट आह.े 
मा.शुभांगी ल ढे – झा कडे कॉ ॅ ट आहे परंतू ते काहीच काम करीत नाही. यांना लगेच 
माझेकडे पाठवा. 
मा. े ीय अिधकारी – इ भागा या सव अिधका-यांची मािहती दयायची आह.े ती सवानी 
उपल ध क न दयावी. 
 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 


