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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- १८. 

मा.ह भाग सिमती सभा 

कायपि का माकं – ०४ 
सभावृ ातं  

दनांक – ०१/०८/२०१९          वेळ – दपुारी – २.३० वा. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 पपरी िचचवड महानगरपािलके या मा. ह भाग सिमतीची मािसक सभा दनाकं ०१/०८/२०१९ रोजी 

दपुारी २.३० वा.  ह े ीय कायालयातील प.ंदीनदयाळ उपा याय  सभागहृाम य ेआयोिजत करणेत आली होती. 
सदर सभेस खालील माण ेमा.नगरसद य/नगरसद या उपि थत होते.  

अ. . स मा.सद यांची नाव े  

१ मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत सभापती 

२ मा.बनसोड ेराज ूिव नाथ सद य 

३ मा.काटे वाती (माई) चं कांत सद या 

४ मा.रोिहत (आ पा) सुदाम काटे सद य 

५ मा.राजापरेु माधवी राज  सद या 

६ मा.चौगुले सीमा द ा य सद या 

७ मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे सद या 

८ मा.थोरात ाने र मुरलीधर ि वकृत सद य 

९ मा.लांडगे कुणाल दशरथ नामिनदिशत सद य 

१० मा. कणसे संजय गुलाब  नामिनदिशत सद य 

 

 यािशवाय मा. िवण अ ीकर  े ीय अिधकारी, ी.सुप े ए.के. लेखािधकारी, ी. दीप पुजारी- कायकारी 
अिभयंता जलिन:सारण िवभाग, डॉ.यशवंत इंगळे- दतंश यिचक सक वायसीएमएच, ी.संजय खावड े– कायकारी 

अिभयंता (िव), ी.पवार एस.एस.काय.अिभयंता- पाणीपरुवठा, ी.संजय चं कांत कािशद –उपअिभयंता- 
बीआरटीएस, ी.रामे र मोहाडीकर  - उपअिभयंता जलिन:सारण िवभाग, ीम.मोमीन झेड.आय.- उपअिभयंता, 

ी.मोहन ख  े– उपअिभयंता-झो.िन. प.ू, ी.िवजय सह भोसले – उपअिभयंता, ी.धनंजय गवळी- उपअिभयंता-

थाप य,  ी. दलीप धुमाळ – उपअिभयंता, (िव),  ी.मोरे चं कांत – .उपअिभयंता (उ ान था.), 

ीम.एस.एस.कुलकण  , क.अिभयंता, ीम.ए.ए.मोरे – क.अिभयंता( था.उ.), ी.आर.आर.माड े– का.अ(अित मण), 

ी.संदीप जीवन लोहकरे – क.अ.जलिन:सारण, ी. समीर दळवी – क.अिभयंता –िव ुत, ी.कांबळे 

ही.स.क.अिभयंता थाप य, ी.के.एस.अंदरेु – क.अिभयंता, ीम. ीती यादव – क.अिभयंता- जलिन:सारण, 

ी.पाटील आर.एच.-क.अिभयंता, ी.एस.एन.गज – क.अिभयंता, ी.मह  के.दवेरे – क.अिभयंता ( था), ी.सानप 
एस.एस.-क.अिभयंता,  ी.एस.ए.बगली- क.अिभयंता, , ी.डी.एस.सासवडकर- सहा.आरो यािधकारी, ी. 
एस.बी.लांडगे – उ ान सहा यक, ी.जे. ही.पटेल-सहा.उ ान अिध क, ी.आर.जी.िशरसाट – उ ान सहा यक 

(उ ान)  ी.अजय जाधव – मु य आरो य िनरी क, ी.संजय बबनराव मानमोड े– आरो य िनरी क, ी.को टयाना 

डी.एम. – आरो य िनरी क , ीम.र मी तुंडलवार – आ.िन., ी.एस.एच.चौहान – आरो य िनरी क आरो य,  

ी.राज  वाघमारे- आ.िन. आरो य, उ दव डवरी –आ.िन. कचरावाहतुक, , सौ.जय ी साळव े– डा पयवे क,  
------------ 
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मा. सभापती – सव स मा सद य व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत क न व सािह यर  अ णाभाऊ साठे याचं े
जयंती या शुभे छा दऊेन सभेस सु वात करणते यते आह.े 

मा.कणस ेसजंय गलुाब – नामिनदिशत सद य – मा.राऊत मॅडम यांनी खपू सहकाय केले. व यानंी  चांगल ेमागदशन 
के याब ल आभार मानतो. तसेच नवीन े ीय अिधकारी मा. िवण अ ीकर यांनी पदभार ि वकारला आह.े तेही 
चांग या कारे काम करतील. पी.सी.एम.सीचे ह भागाचा उ तर वाढवतील अशी अपे ा करतो. पढुील कामकाज 
मा.सभापती यांचे मा यतेने सु  करावे.  

े ीय अिधकारी तथा सिचव : माह ेऑग ट २०१९ या दनांक ०१/०८/२०१९ रोजीच ेमािसक सभेचे कामकाज सु  

कर यात मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : आज या सभचेे कामकाज सु  कर यात मा यता दणेेत येत आह.े 

े ीय अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा : मागील सभा कायपि का .०४ माह े ऑग ट २०१९ चा 

सभावृ ांत कायम कर यात मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : माह ेऑग ट २०१९ कायपि का . ०४ चा सभावृ ांत कायम कर यात मा यता दणेेत यते 

आह.े  

े ीय अिधकारी तथा सिचव - सभाशाखा :स मा. सद य यांनी सादर केलेल ेऐनवळेचे िवषय दाखल क न  
घेणेस मा यता िमळावी.                                                                                                                                                                                                                                                         

मा. सभापती : स मा. सद ययांनी सादर केलेले ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेस मा यता दणेेत येत आह.े 
िवषय .१- भार . ३१ काटेपुरम चौक येथील अडथळा काढणेबाबत.मा.सभापती यांचकडील प .  

        सुचक – मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे व अनुमोदक -  मा. माधवी राजापरेु 
िवषय .२ – भाग . ३२ सांगवी भागातील अ व छता असणा-या प रसराम ये पे ह ग लॉक बसिवणेबाबत  
मा.सभापती यांचकडील  दनांक १/०८/२०१९ चा ताव.  

सुचक – मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे व अनुमोदक -  मा. माधवी राजापुरे 
तदनंतर माह ेस टबर २०१९ या िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात आल े. 

-------- 
मा. ाने र थोरात-ि वकृत सद य – पावसाळयामळेु सगळीकड ेख  ेपडले आहते. नािशक फाटा येथ े८,१० 
मोठे ख  ेपडले आह.े दचुाक  गाडीचे चाक ख यात अडकते. कासारवाडीचा चौक ते नािशक फाटा र यात खूप 
ख  ेपडले आह.े  

ी.गवळी डी.डी.- उप अिभयतंा, थाप य – सदरचा र ता बीआरटीएसचा र ता आह.े पावसामुळे पु हा पु हा 
ख  ेपडत आहते. सदरचे ख  ेवारंवार बुजिव यात येत आह.े 
मा.कणस े सजंय गलुाब – नामिनदिशत सद य – दापोडीम य े नेेजचा खूप मोठा  उ वला आह.े 
जवळपास या सोसायटीम य ेपाणी िशरले आह.े र याचे डांबरीकरण करणे. नेेजचा  लवकर सोडवण.े 
मा. ाने र थोरात- ि वकृत सद य – मा.महापौरसाहबे भागाम ये िमट गला आले होते. यावेळी 
व छते या बाबतीत खूप चचा कर यात आली होती. कच-याचा खूप मोठा  आह.े कच-या या गाडया उंच 

के या आहते यामुळे मिहलांना कचरा टाकता येत नाही.   अशा ब-याच िवषयावर आरो य िवभागाशी 
संबंधीत चचा झाली परंतू आरो य िवभागाचे मुख िमट गला हजर न हते. यानंतर आजच े                  
िमट गलासु दा ते उपि थत नाहीत. तरी डॉ.अिनल रॉय (आरो य वै कय अिधकारी) यांना िमट गला 
बोलिव यात यावे असे महापौर साहबेांनी आदशे दले होते. 
मा.सभापती – मा.महापौर साहबेां या िमट गला सु दा आले नाही. व छतेबाबत पेपरला आले आह.े 
मा.महापौर साहबेानंी आदशे दऊेनही कायवाही होत नाही. 
मा. िवण अ ीकर – सहा.आयु  – डॉ.रॉयसर यांचेशी मी वता: बोलतो. व  यानंा प  दतेो. स म अिधकारी 
िमट गला आले पािहजे. संबधंीत िवभाग मुख आले पािहजे परंतू ते आले नाही तर मा.आयु  साहबे कायवाही 
करतील.  



 
 

3 
 

मा.माऊली थोरात - वीकृत सद य – शहराचे थम नागरीक मा.महापौर साहबे यांनी िमट गला येणबेाबत 
आदशे दऊेनही कायवाही होत नाही.  
मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे – कच-या या गाडया ताबडतोब जमा करा. कच-या या गाडया खूप उंच 
अस यामुळे मिहलांना कचरा गाडीम ये टाकता येत नाही . गाडी उंच अस यामुळे कचरा गाडीत टाकताना 
डो यावर पडतो.  
मा.सभापती – ह भागासाठी कॉ ॅ टर नको आिण स या काम करीत असलेल े अिधकारी नको.  तीन 
वषापासून आ ही नगरसेवक आमचे  मांडतात.. इथे उपि थत होणारे सव ांना उ र दयाव.े 
मा.माऊली थोरात वीकृत सद य – नेेजचा ॉ लेम सगळीकड ेआह.े तरी सु दा नेेज िवभागाचे अिधकारी 
िमट गला उपि थत नाही. अिधकारी िमट गला का यते नाही. सगळीकडील नेजेचे चबस दो ही साईडनी 
ला टर होत नाही. वारंवार नेेजची त ार क न याबाबत काही कायवाही होत नाही. राऊत मडॅमची 

सहकायाची भावना होती. नेेजचे अिधकारी यांचेवर कायवाही कर यात यावी. अनेकवेळा   सािंगतले आह.े 
मा.महापौरानी सांिग तले माण ेकायवाही करावी. ितसरी िमट ग आह ेकायवाही का होत नाही. 
मा.सभापती – दापोडीची प र थती य  बघा आिण ठरवा. सव अिधका-यांनी कामे वेळेवर केली पािहजे. 

नेेजचा खूप मह वाचा  आह.े अिजबात िनणय घेत नाही.   
मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे – पावसाळयापवु  सव कामे केली पािहजे. नेेज िलकेजमुळे एका चा दीड 

लाखाचा कडबा ओला झाला. यामुळे नेेजची आमची खूप त ार आह.े नेेजच ेदोन, तीन पाईप जुन ेझालेले 
आह.े िशवाजी पतुळयाजवळ झोपडप ी आह ेती उठिवणे.  नेेजमुळे बोपोडीरोडचे चबस चोकअप झाले आहते.  
ओपन गटारे साफ केली पािहजे. गोल चबस, चौकोनी चबस ह ेमािहती क न घेणे. व दो हीही चबस साफ 
करणे. चौकोनी चबस साफ करणारे कमचारी दसत नाही. 
मा.सजंय कणस ेनामिनदिशत सद य – तीन मिह यापासून हा िवषय चालू आह.े परंतू याबाबत काहीही काम े
होत नाही. 
मा.काटे वाती (माई) चं कातं – दापोडीमधील लोकां या घरात पाणी िशरले आह.े लोकानंा शाळेत 
हलिव यात यावे. तेथील लोकांकड ेल  दयावे.  
मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे – पावसामळेु लोकां या घरात पाणी िशरल े आह.े पीड लयू येथील लोकानंा 
बाहरे काढल े का. कमचारी काम करीत नसेल तर याचंी वेतनवाढ कमी करा. लवकरात लवकर लोकांनी 
झोपडया टाकले या आहते या काढून टाका. ती जागा पाटबंधारे खा याची आह.े  झोपडया टाकून खपू दवस 
झाले आहते. या झोपडया सकावनू लावा. माट िसटीम ये शहर जा यासाठी आपण य  करीत आहोत. 
व छता अिभयान राबिव यात येते. आिण ह ेकसे काय आह.े या झोपडया काढ या नाही तर उपोषण करणते 

येईल. उघडयावर घाण करतात. र यावर सु दा खपू घाण करतात. र ता ॉस  क न हडंा भ न पाणी 
भरतात. आपले शहराला िव पु करीत असतील तर मह वाचे िनणय यावे.  अित मण िवभागाने काम केल े
पािहजे. आरो य िवभागाला दोष का दतेा?   

ी.माड ेकाया.अिध क अित मण – इंगळे साहबेांशी बोलणे झाले आह.े अित मणचे काम केले जाईल. 
मा. िवण अ ीकर सहा.आयु   -    अित मण हटिवण ेह ेअित मण िवभागाचे काम आह.े    
मा.काटे वाती (माई) चं कातं – झोपडप ी लवकरात लवकर हटिव यात यावी.  
मा.माधवी राजापरेु - आमचे भागात पा याचा ेशर नाही. सगळीकड ेकमी दाबाने पाणी येते.  
मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे – २४x ७ चे काम चालू आह.ेनवीन पाईप लाईन जोडणार आह.े ते काम कती 
दवसात करणार आह.े येकाचे दारात ख  ेपडले आह.े यामुळे घराला घुशी लागले या आहते.  

मा.सभापती -   पाणीपरुवठा िवभागाच े२४x ७ चे काम करणारे अिधकारी/कमचारी आले का ?      
मा.माधवी राजापरेु – गेले जून मिह यापासून पा याची त ार करीत आह.े समान पाणी दणेे गरजेचे आह.े                                  

मा.पवार –काय.अिभयतंा – पाणीपरुवठा -  २४x ७ चे काम कर यासाठी पाईप टाकणेचे काम क न घेतले 
आह.े  तसेच त  ला आणले होते.  
मा.सीमा चौगलु े– पा यासाठी खूप नागरीक ओरडतात. सगळीकड ेसारखे माणात पाणी दयावे. कमी जा त 

माणात पाणी येत आह.े  
मा.माधवी राजापरेु – कत नगर या ठकाणी र यावर खूप ख  ेपडले आह.े 
मा.काटे वाती (माई) चं कातं – पाणी सोडणारा कमचारी शंकर पवार या ठकाणी नको. याचे ऐवजी दसु-या 
कमचा-याची नेमणूक करा.  
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मा.सभापती – दापोडीम ये नेेजचा खूप ॉ लेम आह.े अिधका-यांनी ल  दले पािहजे. नेेजच े काम 

ाधा याने केले पािहजे. स या दापोडीची प रि थती अवघड आह.ेनािशक फाटयाचा िवषय सांिगतलेला आह.े 
अित मणचा िवषय आह.े अित मणचे कमचारी काम का करीत नाही.  माड ेसाहबे काहीच कायवाही करीत 
नाही. झोपड ेकाढावीत, साफसफाई करण.े दोन गाडयाचा ास होतो.   येक वेळेस सांिगतले आह.े कायवाही 
काहीही करीत नाही.  तु ही िमट गला येऊ नका. नगरसवेकांनी फोन केला तर उचलला पािहजे. अित मणचे 
अिधकारी/कमचारी यांनी िमट गला आले पािहजे. 
 

आरो याचे खूप  आहते. कत नगर म ये पाणी नाही. गणशेनगरम ये पाणी नाही. सगळया गो ी 
आ ही आरो य,पाणीपुरवठा िवभागा या कमचा-यांना बोलतो. पाणीपरुवठा िवभागाच कमचा-यांवर 
कायवाही करा.  ७५ ट े  अिधकारी मनापायून काम करतात.  काही अिधकारी रा ं दवस काम करतात. चार 
वेळा सांगूनही जे अिधकारी/कमचारी काम करत नाही यांचेवर कायवाही करा.  
मा.राज ूबनसोड े-  नांव दणेेबाबत मा.आयु  सो. यांनी सुचना दलेली आह.े  यावर कायवाही का होत नाही. 
आठ मिहने झाल े या िवषयाला. राऊत मडॅमला आयु  साहबेांनी सुचना  दलेली आह.े  या माण ेकायवाही 
कर यात यावी.  
मा. िवण अ ीकर सहा.आयु  –याबाबत मी मािहती घेतो व या माणे काय कायवाही करता येईल ते 
बघतो.  
मा.सभापती – मागील िमट गम ये कु यांचा आिण डुकराचा िवषय झाला होता याबाबत काय कायवाही केली 
आह.े 
मा.काटे वाती (माई) चं कातं – पवने या बाजूला सगळी कु ीआहते. महापािल केत गावे समािव  झाली 
आहते. परंतू काहीही उपयोग नाही.म.न.पा.चे काही अिधकारी यानंा ठेवायचे नाही. वीटभ ी ठेवायची आह े
यांना िनयमा माण ेकाही करीत नाही.  

पशवुै कय िवभाग – कु ी पकडणा-या माणसाशी संपक केला आह.े पढु या आठवडयात यांना कु ी 
पकड यासाठी बोलावणार आह.े  बाहे न कु ी पककणारे लोक येणार आहते. तचे ते काम करणार आहते. 
मा.राज ूबनसोड े– कच-या या गाडयावर कमचारी काम करतात. कती घाण वास येतो. यांचसेाठी मा क, 

हॅ ड लोज, रेनकोट व बूट दतेो का? 

मा. िवण अ ीकर सहा.आयु  – डॉ.अिनल रॉय, आरो य वै कय अिधकारी  यांना पुढ या िमट गला 
बोलावणार आह.े यांचकेडून ही सव उ रे अपे ीत आह.े  

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घणेते आलले ेिवषय घणेते आल.े. 
 

ठराव क. ६       िवषय .-  १ 
दनांक – ०१/०८/२०१९      िवभाग - 

सुचक – मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे.    अनुमोदक -  मा. माधवी राजापुरे 
          संदभ – भार . ३१ काटेपुरम चौक येथील अडथळा काढणेबाबत. मा.सभापती यांचकडील 
                     दनांक १०८/२०१९ चा प                  
                            भार . ३१ काटेपरुम चौक येथील अडथळा काढणेबाबत.काटेपरुम चौक चारी बाजुने र याचे  
          काम चालूअसून चौकात असणारे सुशोिभकरणाच े युनरलमुळे वाहतुक स अडथळा िनमाण होत  
                    आह.े यामुळे वाहतुक स क डी होऊन या युनरला वाहने धडकत आहते. त हा सदर यनुरल  
                    काढ याचा ठराव मंजूर करणेस मा यता मा यता दणेेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                     ----------    

ठराव क. ७       िवषय .-  २ 
दनांक – ०१/०८/२०१९      िवभाग - 

सुचक – मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे.    अनुमोदक -  मा. माधवी राजापुरे 

सदभं – भाग . ३२ सांगवी भागातील अ व छता असणा-या प रसराम ये पे ह ग लॉक बसिवणेबाबत 
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          मा.सभापती यांचकडील  दनांक १०८/२०१९ चा ताव.     
                 भाग . ३२ सांगवी भागातील अनेक सोसायटया जु या असून यां या सभोवताली असणा-या  

                    प रसराम य ेघाणीचे सा ा य होत असत ेव यामुळे प रसरात दगुधी पसरते. नाग रकां या  
                    आरो यास धोका िनमाण होतो तरी अ व छता असणा-या प रसराम ये पे ह ग लॉक बसिवणेस  
                    मा यता दणेेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         ---------- 
 

मा.सभापती – मा.सव नगरसेवक, अिधकारी/कमचारी सवच िमट गला उपि थत रािहले याब ल सवाच े
आभार मानतो व िमट ग संपली असे जािहर करतो.  
 

 
              सही/- 

अंबरनाथ चं कातं कांबळे 
सभापती ह भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
कासारवाडी- ३४. 

जा. .ह ेका/कािव/ ८२/२०१९                                                                                                                             
दनांक –  २ /०८/२०१९ 

               सही/- 
शासन अिधकारी तथा सिचव 

     ” ह”   े ीय कायालय 
िपपरी चचवड महानगरपािलका 
        कासारवाडी – ३४. 

त – सव संबधंीत शाखा मुख व शाखािधकारी          
        यांचेकड ेपढुील यो य या कायवाहीसाठी सादर. 
 

 

 

 

 

            
 


