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                               पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 
                                           ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ९ 
                                               सभावृ ांत 
दनांक  ०५/१२/२०१४                          वेळ दुपारी १२.०० वाजता 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे िडसबर  २०१४ ची मािसक सभा 
शु वार  द. ०५/१२/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता ड ेि य कायालया या “छ पती शा  
महाराज सभागृह” येथे आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस पुढील माणे स मा.सद य 
उपि थत होते. 
१. मा. ीमती आरती सुरेश च धे   अ य  
२. मा. ीमती अिनता म छ  तापक र             सद य  
३.मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील)         सद य  
४. मा. ीमती आसवाणी सिवता धनराज  सद य  
५. मा. ीम. िवमल रमेश  काळे             सद य 
६. मा. ीम. जवळकर वैशाली रा ल           सद य 
७. मा. ीमती. िनता िवलास पाडाळे                सद य 
८.मा. ी. िवलास नांदगुडे                      सद य 
९.मा. ी. मोद ता हणकर              सद य 
१०. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे       सद य 
 ११.मा. ी. बापू उफ श ु  िसताराम काटे       सद य 
१२. मा. ी. जगताप राज  गणपत  सद य 
          यािशवाय मा. चं कांत खोसे, भाग अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 
तथा सिचव,सभा शाखा, मा.गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. रामदास तांबे, 
कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा, मा.  ओहोळ, मा. दलीप सोनवणे, मा. र पारखी, उपअिभयंता 
थाप य,मा. जावळे, उपअिभयंता पाणीपुरवठा, मा.र व  पवार, उपअिभयंता जलिनसारण िवभाग, 

मा. क डे, किन  अिभयंता थाप य, मा. मुलाणी, किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. पाडवी,  मा. 
िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. अजय जाधव, मु य आरो य िनरी क, मा. गोसावी, 
उ ान िनरी क, मा. गायकवाड, आरो य िनरी क, मा.भाट, आरो य िनरी क, पशू वै क य 
िवभाग  इ यादी अिधकारी उपि थत होते. 
 सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास 
सु वात केली.  
 शासन अिधकारी तथा सिचव, ड भाग सिमती यांनी मागील सभा कायपि का . ८ चा 
सभावृ ांत कायम कर यात यावा अशी सूचना मांडली. 
 मा. अ य  : मागील सभा कायपि का . ८ चा सभावृ ांत कायम कर यात येत आहे. 
 तदनंतर शासन अिधकारी त था सिचव, यांनी कायपि केवरील िवषयावर मा. अ य  यांचे 
मा यतेने बैठक त सादर केले. 
 
ठराव .२०                                                            िवषय . १   

 दनांक : ५/१२/२०१४                 िवभाग – थाप य  
सुचक : मा.िहरांनद उफ ड बु आसवाणी                    अनुमोदक : मा.िनता िवलास पाडाळे 
 संदभ : मा. िहरांनद उफ ड बु आसवाणी  यांचा दनांक  १०/११/२०१४ रोजीचा ताव 
 भाग . ४४ मधील शा ी पाक लगत या र यास ी. टी. ही. मुलचंदानी व बी.टी. 
अडवाणी समोरील र याला उबाडो पंचायत र ता असे नामकरणे क न तेथे या नावांचे फलक 
लावणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.   
  
                                     --------------   
ठराव .२१                                                       िवषय . २   
दनांक : ५/१२/२०१४                        िवभाग – थाप य  

सुचक : मा.सिवता धनराज आसवाणी  अनुमोदक : मा. कैलासभाऊ थोपटे  
 संदभ : मा. सिवता धनराज आसवाणी यांचा दनांक  १३/११/२०१४ रोजीचा ताव 
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 भाग . ४३ िजजामाता णालय प रसर बी लॉक ग ली . १७ ते २४ म ये बरीच 
शौचालये असुन सदर ठकाणी अनिधकृत वसाय चालतात तसेच बरेचवेळा दुगधी व इतर 
कामांमुळे तेथील नागरीकांना ास होत असलेने सदर भागातील सव जुनी शौचालये पाडून १ 
मिहलांसाठी व १ पु षांसाठी सुलभ शौचालय धत वर शौचालय बांधणे या तावास मा यता 
देणेत येत आहे.  
                           --------------   

तदनंतर मा. सद य यांचे मागणी माणे व मा. अ य  यांचे मा यतेने खाली नमूद केले माणे 
ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आले.  

 
 िवषय . ३ भाग . ५४ िवशालनगर पपळे िनलख मधील पपरी चचवड 
महानगरपािलके या वतीने बांध यात आले या पपळे िनलख – बाणेर पुलाला जोडणा-या पपळे 
िनलख कडील र यावरील पुला या अिलकडे असणा-या स.नं. ६५ येथील चौकास कै. ीपती टकले 
चौक असे नामकरण करणे 
 िवषय . ४  भाग . ५४ िवशालनगर पपळे िनलख क पटे व ती येथील वैकंुठवासी 
ह.भ.प. िसतारामबुवा ल मण क पटे मशानभुिम मधील दहन शेड या भागास कै. भानुदास 
पंढरीनाथ मानकर असे नामकरण करणे  
 िवषय . ५ पपरी वाघेरे गावठाण भाग . ४५ मधील िप.सी.एम.सी. कॉलनी, तुळजा 
भवानी मं दराजवळील संडास लॉक, शौचालय यांची ि थती अ यंत खराब असुन या संडास 
लॉकचा व शौचालयाचा वापर तेथील नागरीक करत नसलेने सदर शौचालय व संडास लॉक 

पाड याबाबत तसेच भाग . ४५ मधील छ पती िशवाजी चौक येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
दवाखाना असुन यास लागुन महापािलकेचे वाचनालय आहे. सदर वाचनाम ये काही लोक बसुन 
दा  िपतात हणुन ते वाचनालय तेथुन काढून टाकणे  
 िवषय . ६ काळेवाडी भाग . ४७ ीराम कॉलनी येथील अजुन नढे चाळ व शांताराम 
नढे येथील पे ह ग लॉकचा र ता अ यंत खराब झालेला अस याने येथे आर.सी.सी. र ता 
करणेबाबत 
 िवषय . ७  भाग , ४७ काळेवाडी येथे मेनरोड लगत फुटपाथवरील आधीचे पे ह ग 
लॉ स खराब व पाचे झालेले अस याने तेथे रंगीत लॉ स बसिवणेबाबत 

 िवषय . ८ तापक रमळा चौकातील कॉलनीस मधुबन कॉलनी असे नामकरण करणे व 
एम.एम. शाळेजवळील चौकास छ पती िशवाजी महाराज चौक असे नामकरणे करणे 
  
 तदनंतर वरील दाखल िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
ठराव .२२                                                       िवषय . ३  
दनांक : ५/१२/२०१४                        िवभाग – थाप य  

सुचक :मा.िवलास नांदगुडे                   अनुमोदक : मा. मोद ता हणकर   
 संदभ : मा. आरती च धे यांचा दनांक  ०५/१२/२०१४ रोजीचा ताव 
 भाग . ५४ िवशालनगर पपळे िनलख मधील पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने 
बांध यात आले या पपळे िनलख – बाणेर पुलाला जोडणा-या पपळे िनलख कडील र यावरील 
पुला या अिलकडे असणा-या स.नं. ६५ येथील चौकास कै. ीपती टकले चौक असे नामकरण करणे 
या तावास मा यता देणेत येत आहे.  

 
                           --------------   
ठराव .२३                                                       िवषय . ४  
दनांक : ५/१२/२०१४                        िवभाग – थाप य  

सुचक :मा.िवलास नांदगुडे                   अनुमोदक : मा. मोद ता हणकर   
 संदभ : मा. आरती च धे यांचा दनांक  ०५/१२/२०१४ रोजीचा ताव 
 भाग . ५४ िवशालनगर पपळे िनलख क पटे व ती येथील वैकंुठवासी ह.भ.प. 
िसतारामबुवा ल मण क पटे मशानभुिम मधील दहन शेड या भागास कै. भानुदास पंढरीनाथ 
मानकर असे नामकरण करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.  
 
                           --------------   
ठराव .२४                                                       िवषय . ५  
दनांक : ५/१२/२०१४                        िवभाग – थाप य  

सुचक :मा.उषा संजोग वाघेरे(पाटील)                  अनुमोदक : मा.नीता पाडाळे 
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 संदभ : मा. उषा संजोग वाघेरे(पाटील) यांचा दनांक  ०५/१२/२०१४ रोजीचा ताव 
 

पपरी वाघेरे गावठाण भाग . ४५ मधील िप.सी.एम.सी. कॉलनी, तुळजा भवानी 
मं दराजवळील संडास लॉक, शौचालय यांची ि थती अ यंत खराब असुन या संडास लॉकचा व 
शौचालयाचा वापर तेथील नागरीक करत नसलेने सदर शौचालय व संडास लॉक पाड यास तसेच 

भाग . ४५ मधील छ पती िशवाजी चौक येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दवाखाना असुन 
यास लागुन महापािलकेचे वाचनालय आहे. सदर वाचनाम ये काही लोक बसुन दा  िपतात हणुन 

ते वाचनालय तेथुन काढून टाकणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.           
                                                --------------   

  ठराव .२५                                                       िवषय . ६  
दनांक : ५/१२/२०१४                        िवभाग – थाप य  

सुचक :मा.िनता िवलास पाडाळे                         अनुमोदक : मा.सिवता आसवानी 
 
 संदभ : मा. िनता िवलास पाडाळे  यांचा दनांक  ०५/१२/२०१४ रोजीचा ताव 
 

काळेवाडी भाग . ४७ ीराम कॉलनी येथील अजुन नढे चाळ व शांताराम नढे  येथील 
पे ह ग लॉकचा र ता अ यंत खराब झालेला अस याने येथे आर.सी.सी. र ता करणे या तावास  
मा यता देणेत येत आहे.             
                                               --------------   
ठराव .२६                                                       िवषय . ७  
दनांक : ५/१२/२०१४                        िवभाग – थाप य  

सुचक :मा.िनता िवलास पाडाळे                         अनुमोदक : मा.सिवता आसवानी 
 
 संदभ : मा. िनता िवलास पाडाळे  यांचा दनांक  ०५/१२/२०१४ रोजीचा ताव 
 

भाग , ४७ काळेवाडी येथे मेनरोड लगत फुटपाथवरील आधीचे पे ह ग लॉ स खराब 
व पाचे झालेले अस याने तेथे रंगीत लॉ स बसिवणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  

                                     --------------   
ठराव .२७                                                       िवषय . ८  
दनांक : ५/१२/२०१४                        िवभाग – थाप य  

सुचक :मा.िनता िवलास पाडाळे                         अनुमोदक : मा.सिवता आसवानी 
 
 संदभ : मा. िनता िवलास पाडाळे  यांचा दनांक  ०५/१२/२०१४ रोजीचा ताव 
 

तापक रमळा चौकातील कॉलनीस “मधुबन कॉलनी” असे नामकरण करणे व एम.एम. 
शाळेजवळील चौकास “छ पती िशवाजी महाराज चौक” असे नामकरणे करणे या तावास 
मा यता देणेत येत आहे.  

                                  -------------- 
तदनंतर नविनयु   ेि य अिधकारी ड ेि य कायालय यांनी वत:ची ओळख सव 

उपि थतांना क न दली. 
यानंतर मा. ड भाग सिमती सद य यांनी िविवध सम यांबाबत खालील माण ेमत मांडले.  

 
मा. ी. ता हणकर – िवजयनगर म ये म यरा ी १० ते १२ या वेळेत मीटरची चोरी होत 

आहे. तसेच सदर चोरीबाबत त ार न दिव यास गे यास त ारीची न द क न घेणेत येत नाही. 
नवीन मीटर बसिवणेस . १७००/- ते १८००/- खच येतो. याबाबत शासनाने मागदशन करावे. 

 
 मा. ी. तांबे, कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा – कोण याही ाहकाचा पाणी मीटर मांक 
या ाहकांचे िबलाशी जोडलेला असतो यामुळे दुसरीकडे जर सदर मीटर जोडला तरी याचा  
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काहीही उपयोग होत नाही तसेच सदर मीटरचे संर णासाठी ाहकांनी बॉ स बसिवणे यो य 
राहील.  
 मा. कैलासभाऊ थोपटे – मीटर ठेकेदारांकडून घेणे बंधनकारक नसावे. दुसरीकडून मीटर 
घेऊन तो बसिवणेची परवानगी असावी. 
यास मा.िनता िवलास पाडाळे तसेच मा. अिनता म छ  तापक र यांनी दुजोरा दला.  
 मा. ी. तांबे कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा – इतर भागातील मािहती घेऊन मािहती 
देतो.  
 मा. िनता िवलास पाडाळे –स या आरो य िवभागाचे या गाडयांमधुन औषध फवारणी 
कर यात येते या गाडयांमधील औषधाचे माण हातपंपाने फवारणी करणा-यांपे ा कमी असते. 
 सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे – ६०० लीटर पा यात १ लीटर औषध असे माण असुन 
यानुसार कायवाही सु  असते.  

 मा. िनता िवलास पाडाळे – एका भागासाठी एकच टँकर आहे. एका वॉडात २-३ दवस 
गाडी फरणे आव यक आहे.  

मा. अ य ा- सदर टँकर एका वॉडातील फवारणीचे काम पूण के यािशवाय दुस-या वॉडात 
पाठवू नये. सदर बाबीस मा. ता हणकर व मा. कैलासभाऊ थोपटे यांनी दुजोरा दला.  
 सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे –एका वॉडातील फवारणीचे काम पूण झा यानंतर टँकर 
दुस-या वॉडात पाठिव यात येईल.  
 मा. वैशाली जवळकर – फॉ गगचे गाडीचे िडझेल संपते कवा ऑईल संपलेले असते. 
यास मा. िनता िवलास पाडाळे यांनी दुजोरा दला.  
 सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे –एका ठकाणी तीन तास फवारणी करणेची कायवाही 
होईल.  
 मा. िनता िवलास पाडाळे – पावसाळी गटर योजनेची िनिवदा काढ यात आली परंतु चबस 
साफ झालेली नाही व ेनेज लाईनही साफ केले या नाहीत. या कामात िनयोजन क न कायवाही 
करणे आव यक होते. परंतु तसे झालेले नाही. 
 मा. सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे – एकूण ेनेज चबस २६० असुन यापैक  ५४ चबस 
साफ करणेची रािहली आहेत.  
 मा. िनता िवलास पाडाळे – भाग अिधकारी यांनी सहा. आरो यािधकारी यांना चबर या 
लाईन साफ कर याबाबत सूचना ा ात. 
 मा. िनता िवलास पाडाळे – फॉ गगसाठी पाठिवणेत येणा-या गाडयांचा उपयोग होत नाही 
यांना ट ठरवुन देणेत यावा.  

 मा. मोद ता हणकर – से टी टँक साफसफाईचे अज कोणाकडे िमळतात व या कामाचे अज 
कोणाकडे सादर करावयाचे असतात, याबाबत न  त ार कोणाकडे करणेची आहे 
 मु य आरो य िनरी क ी. जाधव – सदर काम नागरी सुिवधा क ामाफत होत आहे. 
नागरीकांनी अज क न पैसे भर यानंतर १५ दवसात से टी टँक साफ कर याची कायवाही कर यात 
येते. 

मा. कैलासभाऊ थोपटे- नागरी सुिवधा क ातील कमचारी काय काम करतात यांचेवर 
िनयं ण कोणाचेही नसते. कमचारी उपि थत नसतात. तेथील सॉ टवेअर अपडेट नसते.  

मा. सिचव त था शासन अिधकारी ी. लोणकर – चार भागात असणारी नागरी सुिवधा 
क  बंद कर यात आलेली असुन नागरीकां या सोयीसाठी शहरा या काय े ात नागरी सुिवधा क  
सु  कर यात आलेली आहेत. स या संपुण पपरी चचवड प रसरात १६ नागरी सुिवधा क  
कायाि वत  आहेत.  
 मा. मोद ता हणकर – नागरीकां या सोयीसाठी एक नागरी सुिवधा क  पूव माणे ड 

ेि य कायालयात असणे आव यक आहे.  
 मा. वैशाली जवळकर – हॉकस झोनचे कामाचे काय झाले. फरते हातगाडीवाले यांचेवर 
कारवाई कर यात येत असुन जोपयत यांना जागा िमळत नाही तोपयत यांनी वसाय कसा 
करायचा आहे. 
 मा. सिचव तथा शासन अिधकारी – दनांक ११/१२/२०१४ रोजी शहर फेरीवाला 
धोरणाबाबत मु य कायालयात बैठक आह.े सदर बैठक तील िनणयानुसार कायवाही करणेत येईल.  
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 मा. राज  जगताप – मागील बैठक म ये ठर यानुसार भाग सिमती बैठक चे सु वातीस 
मागील बैठक तील मु यांवर काय कायवाही झाली याचा आढावा घेणेत येणे आव यक आहे. 
या माणे कायवाहीचा आढावा घेत यानंतरच पुढील बैठक घेणेत यावी.  
 मा. कैलासभाऊ थोपटे – पाणीपुरवठा िवभागाचे  उपअिभयंता ी. शेख यांचेकडे दोन 

भागांचे कामकाज आहे. ड ेि य कायालयासाठी एक वतं  उपअिभयं यांची नेमणुक कर यात 
यावी.  
 मा. बापू उफ श ु  काटे – मागील मिह यात मागणी केलेली पाईपलाईनची मािहती 
अ ापपयत दलेली नाही. भाग . ५५ म ये स या कर यात येणा-या पाणीपुरवठयाची मािहती 
वरीत ावी. रा ी उिशरा पाणीपुरवठा कर यात येतो . कुणाल आयकॉन सोसायटीतील ८७४ 
लॅटधारकांना अितशय कमी पाणी देणेत येते तसेच सदर भागात गे या ८ वषापासुन पा याचा  

असुन सु दा कायवाही पुण झालेली नाही. तसेच पपळे सौदागर येथे ८००० लॅटस आहेत. तेथेही 
पाणीपुरवठा िव कळीत आहे. एक वेळ पाणीपुरवठा देखील यो य र या होत नाही.  
 मा. अ य ा – एक वेळ होणारा पाणीपुरवठाही िनयिमत कर यात येत नाही.  
 मा. बापू उफ श ु  काटे – काटेव ती येथील पाईपलाईन चे कामाचे आदेश देऊन तीन 
मिह याचा कालावधी संपलेला आहे तरी पाणी पुरवठा देणेत येत नाही.  
 मा. कायकारी अिभयंता ी. तांबे – पुढील आठ दवसात बदल होतील. या कामी 
चचवड ॅि हटी येथून पा याचे िनयोजन कर यात आलेले आहे. तसेच ड ेि य कायालयाकडील 

पाणीपुरवठा िवभागाचे कामासाठी वतं  उपअिभयंता उपल ध क न देणेबाबत व र ांशी चचा 
केलेली आहे.  
 मा. राज  जगताप – या ठेकेदाराला कामाचे आदेश दलेले आहेत ते जर काम कर यास 
तयार नसतील तर यांना काळया यादीत टाक यात यावे.  
 मा. कैलासभाऊ थोपटे – सदर प रसरातील पा याची अडचण गे या ७-८ वषापासुन आहे. 
एक वेळ पाणीपुरवठा होत असुन तोही पुरेसा नाही.  
 कायकारी अिभयंता ी. तांबे – चचवड येथील पाणी एक वेळ केलेले आहे. यामुळे ड 

भागातील पा याची अडचण संपेल. तसेच ड भागातील पा या या सम येबाबत िनरी ण क न  
वरीत कायवाही कर यात येईल.  

 मा. राज  जगताप –  पा याची वेळ वाढिवणेत यावी. तसेच पुढील भाग सिमती बैठक चे 
वेळी सव थम मागील बैठक त च चले या िवषयांबाबत संबंिधत िवभागाकडून काय कायवाही 
झाली याबाबत आढावा घेणेत येऊन नंतर पुढील बैठक घेणेत यावी . 
 पशूवै क य अिधकारी बैठक स उपि थत रािहलेले नाहीत. तसेच पुढील बैठक स नगररचना, 
भूिम जदगी, थाप य, पाणीपुरवठा, िव ुत, जलिन:सारण, आरो य इ. िवभागाचे अिधकारी 
उपि थत राहणे आव यक आहे.  
 मा. मोद ता हणकर – िवजयनगर येथे डुकरांचा ादुभाव चंड आहे. याबाबत लवकरात 
लवकर पशु वै क य िवभागाने कारवाई करावी.  
 मा. कैलासभाऊ थोपटे – येक भागासाठी पशू वै क य िवभागाकडील वतं  गाडी 
आव यक आहे. यास मा. वैशाली जवळकर व मा. अिनता तापक र यांनी दुजोरा दला. 

तदनंतर मा. अ य ा यांनी सव उपि थतांचे आभार मानुन दनांक ५/१२/२०१४ रोजीची 
भाग सिमती बैठक चे कामकाज संप याचे जाहीर केले.  

                                                                                सही/- 

                                                                                   (आरती सुरेश च धे) 
                                                                                      सभापती 
                                                                         ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                                     रहाटणी ४११०१७             
  

                                                                                सही/- 

                                                                              शासन अिधकारी तथा  
                                                                                सिचव, सभाशाखा 
 मांक – ड/१३/कािव/ ०९ /२०१४                         ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
  दनांक –  ०४ /०२/२०१४                                              रहाटणी, पुणे-१७ 
    


