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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .३  
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०६/०५/२०१६                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे मे २०१६ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०६/०५/२०१६ 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. ी. मोद रघुनाथ ता हणकर  सद य 
३.       मा. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
४.       मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या  
५.        मा. ी. िवनोद जयवंत नढे   सद य 
६.        मा. ीमती आरती सुरेश च धे   सद या 
७.       मा. ी.बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
८.        मा. राज  गणपत जगताप   सद य 

                            ------------------ 
     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, े ीय अिधकारी, मा. मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 

तथा सिचव, सभा शाखा, मा. मोद भासे, कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. रामदास तांबे, 
कायकारी अिभयंता,पाणीपुरवठा, डॉ. सतीश गोरे, पशू वै क य अिधकारी, मा. िनतीन देशमुख, 
उपअिभयंता, िव ुत, मा. एल.बी. जाधव, मा. िवनय ओहोळ, मा. सुिनल एस. पाटील, उपअिभयंता, 
थाप य,मा. रव  पवार, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  जावळे, 

उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. पोरेडी एस.डी, उपअिभयंता, थाप य, मा. िनतीन कळसकर, 
कायालयीन अिध क, मा. अजय जाधव, मा. एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. रोकडे 
जयवंत, मा. वाकोडे ए.एम., मा. इदे ए.के. किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. ि ह. ए. पाडवी, मा. 
य.ुएल. भालेराव, किन  अिभयंता, िव ुत, मा. ए. एस. नायडू, किन  अिभयंता, झोिनपू, मा. 
आर.बी. जगताप, किन  अिभयंता, नगररचना, मा. बी.जे. मोरे, किन  अिभयंता, उ ान, मा. िनलेश 
दाते, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. गगजे, डा िनरी क,  मा.ए.टी. सोनवणे, मा. आर.एम. 
सौदाई, आरो य िनरी क, मा. मोरे सी.सी.  हॉट क चर सुपरवायझर, मा. सटाल,े उ ान सहा यक, 
मा. एम.एस. कदम, मा. एम.पी. सुभेदार, अित मण िनरी क, इ. अिधकारी उपि थत होते.  

    मा. सिचव , सभा शाखा :- मागील सभा कायपि का . १५, माह े  माच  २०१६ ची 
दनांक ०४/०३/२०१६ व कायपि का . १, माह े एि ल २०१६ ची िवशेष सभा दनांक 

६/४/२०१६ व कायपि का . २ दनांक २९/४/२०१६ रोजीचे िवशेष सभांचे सभावृ ांत कायम 
करण े

मा.सभापती :- मागील सभा कायपि का . १५ माह े माच २०१६ ची दनांक 
०४/०३/२०१६ व कायपि का . १ माह ेएि ल २०१६ ची िवशेष (सभापती िनवड) सभा दनांक 
६/४/२०१६  व कायपि का . २  दनांक २९/४/२०१६ रोजीचे (आरो य िवभागाशी संबंिधत) 
िवशेष  सभांचे सभावृ ांत कायम करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
 ड भाग सिमती कायपि का . ३ वरील िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
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ठराव .  ४                                                                     िवषय . १ 
दनांक ६/५/२०१६                          िवभाग : थाप य 

सुचक: मा. अिनता म छ  तापक र                                        अनुमोदक : ---- 
 संदभ : मा. अिनता म छ  तापक र यांचा दनांक २९/४/२०१६ रोजीचा ताव  

भाग . ४७  मधील मयुरी रेिसडे सी मधील साईसदन येथे डी.पी. माणे र ता उपल ध 
असुन मयुरी रेिसडे सी येथील साईड  मा जन साठी र ता उपल ध असुन सदर र ता साईसदन ते 
आनंद  हॉि पटल पयत र ता वळवून दु त करणेचा  ताव तहकुब कर यात येत आह.े    

                   ------------ 
स मा. सद य व मा. सभापती यांचे मा यतेने बैठक म ये खालील माणे ऐनवेळचे िवषय 

दाखल क न घेणेत आले. 
िवषय . १ : पपरी भाग . ४३  पपरी येथील एम. जी. रोड , मेन बाजार बी लॉक २४ 

व २५ (गु ारा)  यथेील चौकास “ बाबा उ म सघ चौक” असे नामकरण करणे व या ठकाणी 
महापािलके या वतीने “ बाबा उ म सघ चौक”  हणुन नामफलक लावण े 

िवषय . २  : मनपाचे काळेवाडी फाटा ते दे  आळंदी र ता िचखली या बीआरटीएस 
र यावर पवना नदीवर पुल बांधणेत आला आह.े सदरचे पुलास “ कै. रघुनाथ नखाते पुल” असे 
नामकरण करण.े  

िवषय . ३ : एम.एम. शाळेसमोरील बीआरटी  चौकात नागरीक व िव ा यासाठी भुयारी 
मागाचे िनयोजन केले व ते काम होत आल ेआहे. सदर भुयारी मागाचे नामकरण “महारा  भुषण “डॉ. 

ी. नानासाहेब उफ नारायण िव ण ुधमािधकारी”  असे करणे. 
 
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 .  ५                                                                        िवषय . २ 

दनांक ६/५/२०१६                                                            िवभाग : थाप य िवभाग  
सुचक :मा.अ ण मदन टाक                              अनुमोदक : मा. नीता िवलास पाडाळे 

संदभ : मा. अ ण मदन टाक यांचेकडील दनांक ६/५/२०१६ रोजीचा ताव  
पपरी भाग . ४३  पपरी येथील एम. जी. रोड , मेन बाजार बी लॉक २४ व २५ 

(गु ारा)  यथेील चौकास “ बाबा उ म सघ चौक” असे नामकरण करणे व या ठकाणी 
महापािलके या वतीने “बाबा उ म सघ चौक”  हणुन नामफलक लावणे या तावास मा यता 
देणेत येत आह.े   

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

           ठराव .  ६                                                                        िवषय . ३ 
दनांक ६/५/२०१६                                                            िवभाग : थाप य िवभाग  

सुचक :मा. िवमल रमेश काळे                       अनुमोदक : मा. आरती सुरेश च ध े 

संदभ : मा. िवमल रमेश काळे यांचेकडील दनांक ६/५/२०१६ रोजीचा ताव  
मनपाचे काळेवाडी फाटा ते दे  आळंदी र ता िचखली या बीआरटीएस र यावर पवना 

नदीवर पुल बांधणेत आला आहे. सदरचे पुलास “ कै. रघुनाथ नखात ेपुल” असे नामकरण करणे या 
तावास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 ठराव . ७                                                                         िवषय . ४ 
दनांक ६/५/२०१६                                                            िवभाग : थाप य िवभाग  

सुचक :मा. नीता िवलास पाडाळे                                          अनुमोदक : मा. िवनोद जयवंत नढे 
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संदभ : मा. नीता िवलास पाडाळे यांचेकडील दनांक ६/५/२०१६ रोजीचा ताव  
 

एम.एम. शाळेसमोरील बीआरटी  चौकात नागरीक व िव ा यासाठी भुयारी मागाचे 
िनयोजन केले व ते काम होत आले आहे. सदर भुयारी मागाचे नामकरण “महारा  भुषण डॉ. ी. 
नानासाहेब उफ नारायण िव ण ुधमािधकारी”  असे  करणे या 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.  

 थाप य िवभाग 
 मा. िवनोद जयवंत नढे :- 
 भाग . ४६ व ४७ मधील १८ मीटर र याचे कामासाठी गे या वष  संयुि क कारवाई 
थाप य िवभागाकडून कर यात आली असुन भाग . ४७ म ये ही कारवाई कर यात आली व जी 

घरे पाड यात आली तेथे अ ाप र ता झालेला नाही तसेच लोकही बेघर झाल ेआहेत. तरी र याचे 
काम लवकरात लवकर पूण करावे. 
 मा. कायकारी अिभयंता थाप य ी. भास े :- भाग . ४७  येथील र याचे कामासाठी 
अंदाजप कात तरतुद कर यात आली असुन सदर ठकाणी ड युबीएम क न घेणेत येईल.  

पाणीपुरवठा िवभाग 
मा. िवनोद जयवंत नढे : पाच सहा ठकाणी कॉल यांम ये गढुळ पा याचा पुरवठा होत आहे. 

गंभीर सम या आहे.  
मा. कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा ी. रामदास तांब े :- िनिवदेम य े दु ती कर याची 

कायवाही कर यात येत आहे. लाईन िश ट कर याची मागणी आहे. यानुसार दुसरीकडून तरतुद 
वग करण क न घे याची कायवाही सु  आहे.   

मा. बाप ूउफ श ु  काटे : पपरी चचवड शहरात एक दवसाआड पाणी पुरवठा कर यात 
येत असुन यानुसार पाणी कपात कशा प दतीने कर यात येते.  मागील वषापासुन पाठपुरावा करीत 
असले या पपळे सौदागर येथील टाक चे बांधकाम अ ापही  सु  कर यात आलेल ेनाही. 

मा. कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा ी. रामदास तांब:े-  पपरी चचवड शहरात 
पाणीपुरवठा कशा प दतीने  कर यात येत आहे याची मािहती उपि थतांना दली तसेच दनांक 
६/५/२०१६ रोजी चचवड येथे पा याची ले हल कमी अस याने पपरी, पपळे सौदागर व सांगवी 
भागांना पाणी पुरवठा झाला नाही. पपळे सौदागर येथील पा या या टाक ची िनिवदा पुढील 
आठवडयात िस द होईल.  

मा. राज  जगताप :- भाग सिमती बैठक साठी बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम 
िवभागाचे अिधकारी उपि थत राहत नाही तसेच डा िवभागाकडून पपळे गुरव येथील  िज ॅिशयम 
हॉलचे सािह याबाबत काय कारवाई कर यात आली याचा खुलासा कर यात यावा.  

डा पयवे क ी. गगज े :- सदर िवषयाचे न तीवर द ता व गुणिनयं ण िवभागाने जे 
आ ेप काढल ेहोते याबाबत आव यक तो खुलासा क न न ती म यवत  भांडार िवभागाकडे फेरसादर 
केली आहे.  

े ीय अिधकारी ी. चं कांत खोस े:-  डा पयवे क ी. गगजे यांनी सदर करणी 
पाठपुरावा क न आव यक ती कायवाही पूण करावी.  
 मा. राज  जगताप :-  पशू वै क य िवभागाचे कामकाजात सुधारणा आव यक आह.े 
 मा. सिचव तथा शासन अिधकारी :-  शासक य सुधारणा व गितमानता अिभयानांतगत 
१० कलमी काय माम ये पधाचे आयोजन कर यात आल ेहोते. याम य ेड भागातील भाग . 
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५७ पपळे गुरव, पपळे िनलख भाग . ५४ व पपरी वाघेरे भाग . ४५ पपरी वाघेरे या तीन 
भागांना भाग तरावरील व छतेिवषयक कामासाठी अनु मे थम मांक, ि तीय मांक व 

तृतीय मांकांची ब ीसे िमळाली.  सदर ब ीसे या आरो य खा याचे कमचा-यां या कामामुळे ड 
भागास िमळाली आहेत या भागातील गुणवंत कमचा-यांना शाल ीफळ देऊन स मा. 

नगरसद यां या ह ते गौरिव यात यावे . 
यानंतर सव स मा. नगरसद य व नगरसद या यांचे ह ते भागातील १८ आरो य      

कमचा-यांना शाल व ीफळ देऊन गौरिव यात आले.  
मा. सभापती :-  आरो य िवभागा या सव गुणवंत कमचा-यांचे मन:पुवक अिभनंदन क न 

तसेच या पुढेही सव कमचा-यांनी अशाच कारे आपले काम कर याबाबत आवाहन केले. तसेच 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 मे 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/२४२/२०१६                                   शासन अिधकारी तथा       
    दनांक – १३ /०५/२०१६                                                सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                        ड भाग सिमती        
 
 


