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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . १५ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०४/०३/२०१६                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे माच २०१६ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०४/०३/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वा. ड ेि य कायालया या “छ पती शा  
महाराज सभागृह” येथे आयोजीत कर यात आली होती. सदर सभेस खालील माणे स माननीय सद य 
उपि थत होते.  
१.      मा. अ ण मदन टाक    सभापती 
२.      मा. ी. िहरानंद कमतराम उफ ड बू आसवाणी  सद य 
३.      मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  सद या 
४.   मा. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
५.      मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या  
६.      मा. ीमती अिनता म छ  तापक र  सद या 
७. मा. ीमती िशतल िव ल उफ नाना काटे   सद या  
८.       मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे  सद या  
९.  मा. ीमती आरती सुरेश च धे   सद या 
१०. मा. ी.बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
११. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
१२.  मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर  सद या  
१३.     मा. राज  गणपत जगताप   सद य  
    खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
१. मा. ी. िशवाजी तुकाराम पाडुळे  

                      ------------------ 
     यािशवाय, मा. मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा, मा. मोद 

भासे, कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. संदेश च हाण कायकारी अिभयंता िव ुत , मा. रामदास 
तांबे, कायकारी अिभयंता,पाणीपुरवठा, मा. िनतीन देशमुख, उपअिभयंता, िव ुत, मा. एल.बी. जाधव, 
मा. िवनय ओहोळ, उपअिभयंता, थाप य,मा. रव  पवार, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. भाऊसाहेब 
साबळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. राज  इंगळे, उपअिभयंता झोिनपू,  मा. पोरेडी एस.डी, 
उपअिभयंता, थाप य, मा. अजय जाधव, मु य आरो य िनरी क, मा. संकेत पावरा, किन  अिभयंता,  
पाणीपुरवठा, मा. रोकडे जयवंत, मा. वाकोडे ए.एम., मा. इदे ए.के. किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. 
ि ह. ए. पाडवी, किन  अिभयंता, िव ुत,मा. ही.पी. सोनवण,े किन  अिभयंता, थाप य, मा. एस.के. 
माळी, आरो य िनरी क, पशू वै क य िवभाग,  मा. गगजे, डा िनरी क, मा. बैचे, हॉट क चर 
सुपरवायझर, मा. जी. एन. खैरे, उ ान िनरी क, इ. अिधकारी उपि थत होते.  

मा. सभापती : आज दनांक ४/३/२०१६ रोजी माजी लोकसभा अ य  व रा वादी काँ ेसचे 
सहसं थापक ी. पी. ए. संगमा यांचे द:ुखद िनधन झाले अस याने यांस दांजली वा न आजची भाग 
सिमती सभा १० िमिनटांसाठी तहकुब करणेत यावी अशी सूचना मांडतो. 

मा. रामदास बोकड :- सदर सूचनेस मी अनुमोदन देतो.  
 सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
                             ------------ 
(सव उपि थतांनी दोन  िमिनटे उभे रा न दांजली अपण केली,) 
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मा. सभापती :-  आजची सभा दुपारी  १२.४० वा. पयत तहकुब कर यात येत आहे. 
                        ------------ 
१० िमिनटांनंतर मा. सभापती यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास 

सु वात कर या या सूचना द या.   
मा. सिचव , सभा शाखा :- मागील सभा कायपि का . १३, माह े जानेवारी २०१६ ची दनांक 

०५/०२/२०१६ व कायपि का . १४ माह ेफे ुवारी २०१६ ची दनांक ५/२/२०१६ रोजीचे सभांचे 
सभावृ ांत कायम करण े

मा. सभापती :- मागील सभा कायपि का . १३ माह े जानेवारी २०१६ ची दनांक 
०५/०२/२०१६ व कायपि का . १४ माह ेफे ुवारी २०१६ ची दनांक ५/२/२०१६  रोजीचे सभांचे 
सभावृ ांत कायम करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 ड भाग सिमती कायपि का . १५ वरील िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
ठराव .  ३६                                                                       िवषय . १ 
दनांक ४/३/२०१६           िवभाग : थाप य 

सुचक: मा. िनता िवलास पाडाळे              अनुमोदक : मा. वैशाली रा ल जवळकर  
 संदभ : मा. िनता िवलास पाडाळे यांचा दनांक ४/२/२०१६ रोजीचा ताव  

भाग . ४७ काळेवाडी येथील कृ णा रेसीडे सी समोरील चौकास “धमवीर संभाजी महाराज 
चौक” व शांता दुगा िनवास कोकणेनगर येथील कॉलनीला “साई पाक” असे नाम देणे या  तावास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

स मा. सद य व मा. सभापती यांचे मा यतेने बैठक म ये खालील माणे ऐनवेळचे िवषय दाखल 
क न घेणेत आले. 

 
मा. सिचव, सभा शाखा :- स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेस 

मा यता िमळावी.  
 िवषय . १ : भाग . ५५ पपळे सौदागर येथील पोलीस चौक मागील पूवा रेिसडे सी 

समोरील चौकाला “दामोदर काटे” नाव देणेबाबत 
 
िवषय . २ : भाग . ४५ म ये िभमनगर मधुन न ाने तयार कर यात आले या िभमनगर ते 

शंभर फुटी रोडला जोडणा-या र याचे चौकास नामकरण करणे आहे. िनलेश कांबळे यांचे घराशेजारील 
जागे या र यास “कालवंश ी. डी.बी. कांबळे माजी सरपंच चौक” व सुभाष कांबळे यांचे घराशेजारील 
र यास “कालवंश ी.  िव णु ध डीबा कांबळे माजी उपसरपंच चौक” असे नाव देणे 

िवषय . ३ : भाग . ४४ मधील साई चौक सी लॉक येथे मनपाचे  संडास लॉक आहे. 
सदरचे संडास लॉक पाडून येथे न ाने सुलभ प दतीने संडस लॉक बांधणेत यावे अशी नागरीकांकडून 
मागणी येत आह.े सदर मागणीस अनुस न सी लॉक येथील संडास लॉक पाडून येथे न ाने सुलभ 
प दतीने संडास लॉक बांधणेबाबत 

िवषय . ४ : भाग . ४४ मधील साई चौक ते डेअरी फाम या र यास “ ी. बसंतराम के. 
बजाज माग” असे नामकरण करणेबाबत  

िवषय . ५ : महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २९अ(४) नुसार “पोट कलम (२) 
या उपखंड (अ) म ये िनदिशलेले  िनवडून  आलेले पािलका सद य, भाग सिमती या येक सरकारी 

वषातील पिह या सभेम ये यां या वत:मधुन सभापती िनवडुन देतील आिण आिण तो लगतनंतर या 
सरकारी वषातील पिह या सभेपयत ते पद धारण करील” अशा तरतुदीनुसार सन २०१६-१७ या आ थक 
वषामधील ड भाग सिमतीची िवशेष सभा माह े एि ल मिह यात घेऊन पिह या सभेत सभापती िनवड 
करण ेआव यक अस याने मा. िवभागीय आयु  िनि त करतील या दवशी ड भाग सिमतीची िवशेष 
सभा आयोजीत क न याम य े सभापत ची िनवड करणेबाबतचा ताव भाग सिमतीसमोर घेणेबाबत 
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स मा. सद य व मा. सभापती यांचे मा यतेने बैठक म ये दाखल क न घेणेत आले या ऐनवेळ या 

िवषयांवर खालील माणे मा यता देणेत आली.  
           ठराव . ३७                                                                     िवषय . २ 

दनांक ४/३/२०१६                                                            िवभाग : थाप य िवभाग  
सुचक : सौ.िशतल िव ल उफ नाना काटे                       अनुमोदक : ी. कैलासभाऊ थोपटे 

 संदभ : स मा. नगरसद या सौ.िशतल िव ल उफ नाना काटे  यांचेकडील दनांक ४/३/२०१६     
                     रोजीचा ताव  

भाग . ५५ पपळे सौदागर येथील पोलीस चौक मागील पूवा रेिसडे सी समोरील चौकाला 
“दामोदर काटे” नाव देणेबाबत तावास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ताव सवानुमते मंजूर कर यात आला. 
              --------------- 

 ठराव . ३८                                    िवषय क. ३ 
 दनांक ४/३/२०१६                           िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे(पाटील)            अनुमोदक : मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे  
 संदभ : स मा. नगरसद या ीमती उषा संजोग वाघेरे(पाटील) यांचेकडील दनांक  
                    ४/३/२०१६रोजीचा ताव  

भाग . ४५ म ये िभमनगर मधुन न ाने तयार कर यात आले या िभमनगर ते शंभर फुटी 
रोडला जोडणा-या र याचे चौकास नामकरण करणे आहे. िनलेश कांबळे यांचे घराशेजारील जागे या 
र यास “कालवंश ी. डी.बी. कांबळे माजी सरपंच चौक” व सुभाष कांबळे यांचे घराशेजारील र यास 
“कालवंश ी.  िव णु ध डीबा कांबळे माजी उपसरपंच चौक” असे नाव देणचेे तावास मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
                    ------------------- 

ठराव . ३९                 िवषय क. ४ 
 दनांक ४/३/२०१६               िवभाग : थाप य  
         सुचक : मा. ी.िहरानंद उफ ड बु कमतराम आसवानी       अनुमोदक : मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे 

 संदभ : स मा. नगरसद य मा. ी.िहरानंद उफ ड बु कमतराम आसवानी  यांचेकडील दनांक  
                    ४/३/२०१६रोजीचा ताव  
            भाग . ४४ मधील साई चौक सी लॉक येथे मनपाचे  संडास लॉक आहे. सदरचे संडास 
लॉक पाडून येथ े न ाने सुलभ प दतीने संडस लॉक बांधणेत याव े अशी नागरीकांकडून मागणी येत 

आहे. सदर मागणीस अनुस न सी लॉक येथील संडास लॉक पाडून येथे न ाने सुलभ प दतीने संडास 
लॉक बांधणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

            सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
                    ------------------- 

ठराव . ४०                   िवषय क. ५ 
 दनांक ४/३/२०१६               िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. ी.िहरानंद उफ ड बु कमतराम आसवानी    अनुमोदक : मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे 
संदभ : स मा. नगरसद य मा. ी.िहरानंद उफ ड बु कमतराम आसवानी  यांचेकडील दनांक  

                    ४/३/२०१६रोजीचा ताव 
             भाग . ४४ मधील साई चौक ते डेअरी फाम या र यास “ ी. बसंतराम के. बजाज माग” 
असे नामकरण करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 
            सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  

                    ------------------- 
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ठराव .  ४१                                    िवषय क. ६ 
 दनांक ४/३/२०१६               िवभाग : शासन  

सुचक : मा. ीमती अिनता म छ  तापक र                          अनुमोदक : मा. आरती सुरेश च धे  
संदभ : स मा. नगरसद य मा. ीमती अिनता म छ  तापक र यांचेकडील दनांक   
         ४/३/२०१६रोजीचा ताव 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २९अ(४) नुसार “पोट कलम (२) या उपखंड 

(अ) म य ेिनदिशलेले  िनवडून  आलेल ेपािलका सद य, भाग सिमती या येक सरकारी वषातील 
पिह या सभेम ये यां या वत:मधुन सभापती िनवडुन देतील आिण आिण तो लगतनंतर या सरकारी 
वषातील पिह या सभेपयत ते पद धारण करील” अशा तरतुदीनुसार सन २०१६-१७ या आ थक 
वषामधील ड भाग सिमतीची िवशेष सभा माह े एि ल मिह यात घेऊन पिह या सभेत सभापती िनवड 
करण ेआव यक अस याने मा. िवभागीय आयु  िनि त करतील या दवशी ड भाग सिमतीची िवशेष 
सभा आयोजीत क न याम य े सभापत ची िनवड करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  
                     सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  

                    ------------------- 
मा. सभापती यांचे मा यतेने स मा. सद यांनी सभेम ये खालील माणे िविवध िवषयांवर यांचे 

मत  केले.  
मा. राज  जगताप :-ड भाग सिमतीस बीआरटीस, वाहतुक, बांधकाम परवानगी, थाप य 

उ ान िवभागाचे अिधकारी उपि थत नसलेबाबत िनदशनास आ याने सदर िवभागांचे िवभाग मुखांना 
भाग अिधकारी यांनी प  पाठवून तसे कळवावे. तसेच मे. बी. ही.जी. इंिडया कंपनी िल. यांचे भूिमगत 

केबलचे ड भाग काय े ातील कामकाजास अनुस न महारा  महािवतरण पारेषण कंपनीचे अिधकारी 
यांना बैठक स उपि थत राह याबाबत सूचना द या हो या.   

मा. सिचव तथा शासन अिधकारी :- मे. बी. ही.जी. इंिडया कंपनी िल. व महारा  महािवतरण 
पारेषण कंपनीचे अिधकारी बैठक स उपि थत रािहले आहेत.  

 
मे. बी. ही.जी. इंिडया कंपनी िल.व महारा  महािवतरण पारेषण कंपनीयांचे भूिमगत केबलचे ड 

भाग काय े ातील कामकाजास अनुस न खालील माणे स मा. नगरसद य यांनी यांचे मत दिशत 
केले. 

मा. आरती च ध े : क पटेव ती येथील म.े बी. ही.जी. कंपनी यांचे बॉ सेस अ ाप हलिव यात 
आलेल ेनाहीत. 

मा. िनता पाडाळे :- भूिमगत केबलचे कामकाज करताना ओ हरहेड केबल काढ यात आले या 
नाहीत. ीकृ ण कॉलनी येथील िमनी ा सफॉमर या वायस बदलले या नाहीत. म.े बी. ही.जी. यांचे 
कामकाज समाधानकारक नाही.  

मा. अिनता तापक र :- वामी समथ कॉलनीतील भूिमगत केबलचे काम थांबल ेआहे.  
मा. राज  जगताप :- मे. बी. ही.जी. इंिडया यांचे ड भाग प रसरातील भूिमगत केबलचे 

कामाची प दत काय ? या कामासाठी महािवतरण कडून कती रकमेची कामे यांना देणेत आली आहेत  
व  आतापयत कती कामे पूण कर यात आली आहेत याबाबतची मािहती देणेत यावी.   सदर िवषयास 
अनुस न स मा. सद य सव ी. ड बु आसवानी, रामदास बोकड, कैलासभाऊ थोपटे, िशवाजी पाडुळे 
यांनी यांचे मत द शत केले. तसेच थाप य िवभागाचे कायकारी अिभयंता ी. भासे, उपअिभयंता 

ी. पोरेडी यांनीही यांचे मत द शत केले. 
महािवतरणचे कायकारी अिभयंता ी. ढेकर यांनी मािहती देताना  महािवतरणकडून पपरी 

झोनसाठी ९० कोटीची भूिमगत केबलची कामे तािवत केलेली आहेत, यापैक  केवळ ३० ट े  कामे 
पूण झालेली आहेत. मे. बी. ही.जी. कंपनी िल. यांची कामाची मुदत जुन २०१४ ते जुन २०१६ अशी 
आहे.  महािवतरणकडून हया कामासाठी कोणतेही शु क भर यात येत नाही तर मे. बी. ही.जी. ते शु क 
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महापािलकेकडे भरते व यांनतर महािवतरणकडे सदर पावती सादर क न या माणे यांना 
महािवतरणकडून पैसे अदा केले जातात. महापािलकेस भरावया या पैशाबाबत मं ालय येथ े बैठक चे 
आयोजन कर यात आले होते याचा सभावृ ांत अ ाप ा  झालेला नाही. म.े बी हीजी या कामासाठी 
आमचे अिधका-यांना कोऑड नेटर हणुन नेमणेत आले आहे. यांचे कामासाठी एक वतं  अिधकारी 
नेमलेला आह.े संबंिधतांची मािहती आपणांस कळिव यात येईल.  

मा. राज  जगताप : सदर िवषयास अनुस न ड भाग सिमतीचे सव सद य व महािवतरणचे 
अिधकारी यांचेसह मा. आयु  सो. यांचेशी सम  चचा करणेत येईल.  

पाणीपुरवठा िवभाग:-  
 
मा. वैशाली रा ल जवळकर : - वैदुव ती, सुदशननगर या प रसरात पा याला दाब कमी आहे. 

उ ाना या टाक चे काम बंद आहे. दुस-या जागेबाबत काहीही िनयोजन कर यात आले नाही. 
मा. बापू उफ श ु  सीताराम काटे :- पपळे सौदागर येथील पा या या टाक चे काम अ ाप सु  

कर यात आलेले नाही. जुनी टाक  काढ याबाबत काहीही कायवाही कर यात आलेली नाही.  
मा. राज  जगताप :- पपळे गुरव येथील पा याचे टाक चे काम बंद आहे. ठेकेदार िनि त 

करणेत यावा. 

मा. रामदास तांब े :- पाणीपुरवठयाचे यो य िनयोजन कर यात येईल तसेच लंिबत कामे 
लवकरात लवकर पूण कर यात येईल.  

 
आरो य िवभाग :-   
 
मा. वैशाली रा ल जवळकर : - कचरावाले येत नाही. गजरानगर व नेताजीनगर येथे कचरा 

गाडी िनयिमतपणे येत नाही. मा. रामदास बोकड यांनी यास दुजोरा दला.  
 
मा. सभापती :-  सव उपि थत अिधकारी यांनी स मा. नगरसद य यांनी दले या सूचनांनवर 

आव यक ती कायवाही करणेबाबत सूचना देऊन सव स मा. नगरसद य व अिधकारी वग यांचे आभार 
मानुन माहे माच २०१६ ची बैठक संपलेचे जाहीर करतो. 

 
                                                                                             सही/-  

                                                                                                  ( अ ण मदन टाक ) 
     सभापती 

                                                                                          ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                                                 रहाटणी ४११०१७ 
 

        सही/-  
    मांक – ड/१३/कािव/२०३/२०१६                                   शासन अिधकारी तथा       
    दनांक – ११ /०३/२०१६                                                सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                        ड भाग सिमती        


