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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . १३ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०५/०२/२०१६                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे फे ुवारी २०१६ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०५/०२/२०१६ 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. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  सद या 
३.   मा. ी. मोद रघुनाथ ता हणकर  सद य  
४.      मा. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
५.      मा. ीमती अिनता म छ  तापक र  सद या 
६. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे  सद या  
७. मा. ीमती आरती सुरेश च धे   सद या 
८. मा. ी.बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
९. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
१०.  मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर  सद या  
११.     मा. राज  गणपत जगताप   सद य  
    खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
१. मा. ी. िशवाजी तुकाराम पाडुळे  
२. मा. ी. सागर खंडू कोकणे 
३. मा. ी. धनंजय गणपत मोिहते 

                           ------------------ 
     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, 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. दीप पुजारी, कायकारी अिभयंता, झोिनपू, मा. िनतीन देशमुख, 
उपअिभयंता, िव ुत, मा. एल.बी. जाधव, मा. िवनय ओहोळ, मा. एस. वाय. पाटील, उपअिभयंता, 
थाप य,मा. रव  पवार, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. भाऊसाहेब साबळे, उपअिभयंता, 

पाणीपुरवठा, मा. डॉ. सतीश गोरे, पशू वै क य अिधकारी,मा. सुरेश आ हाळे, लेखािधकारी, मा. 
िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी,  मा.एस.एस. गायकवाड,मु य आरो य िनरी क, मा. िनलेश 
दाते, मा. एस.पी. मोरमारे, 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. आनंद नायडू, किन  अिभयंता, झोिनपू / थाप य, मा. ही.पी. सोनवणे, किन  अिभयंता, 
थाप य,  मा. गोसावी, उ ान िनरी क, मा. एस.के. माळी,  मा. ए.सी. सोनवण,े एस.एच. चौहान, 

आर. एम. सौदाई, एस.ए. पाटील, आरो य िनरी क, मा. ड गरे, समुह संघटक, नागरव ती िवभाग, 
मा.डी.डी.सटाले,उ ान सहा यक,  इ. अिधकारी उपि थत होते.  

सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास 
सु वात केली.  
 ड भाग सिमती कायपि का . १३ वरील िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
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ठराव .३२                                                                              िवषय . १ 

दनांक ५/२/२०१६           िवभाग : आरो य/ थाप य 

भाग . ४४ म ये साई चौकात अि त वात असलेली मुतारी ही अ यंत जुनी झाली असुन 
यामुळे मोठया माणात दुगधी व सामा य नागरीकां या आरो याला अपाय िनमाण करणारी 

प रि थती िनमाण झाली आहे. याबाबत असं य नागरीकां या त ारी ा  होत आहेत. यामुळे 
सदर जुनी मुतारी पाडुन या ठकाणी सुलभ मुतारी बांधणे 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 : स.नं. १ पपळे िनलख गावठाण ह ीतुन ी. िव णुपंत साठे यां या घरापासुन 
ी. माऊली मुरकुटे यां या घराकडे जाणा-या र यास “कै. चंपाबाई बबनराव इंगवल ेपथ” व पपळे 

िनलख मधील ी. भा कर कणसे यां या घरापासुन ी. तुकाराम धरपळे यां या घराकडे जाणा-या 
र यास “कै. क डाबाई गणपत धरपळे” यांचे नाव देणेबाबत 

िवषय . २ : काळेवाडी भाग . ४६ येथे आर ण . ६४० म य ेमनपा माफत शाळेचे 
बांधकाम चाल ू आहे. शाळेचे काम  अंितम ट यात आल े असुन सदर शाळेचे पपरी चचवड 
महानगरपािलका “कै. द ोबा रामचं  काळे इं जी मा यम ाथिमक शाळा काळेवाडी” असे नामकरण 
करणेबाबत 

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 .३३                                                                              िवषय . २ 
दनांक ५/२/२०१६           िवभाग: स्  थाप य  

सुचक : सौ. आरती सुरेश च धे    अनुमोदक : सौ. अिनता म छ  तापक र 
 संदभ : स मा. नगरसद या ीमती आरती सुरेश च धे यांचेकडील दनांक ५/२/२०१६     
                     रोजीचा ताव  

स.नं. १ पपळे िनलख गावठाण ह ीतुन ी. िव णुपंत साठे यां या घरापासुन ी. माऊली 
मुरकुटे यां या घराकडे जाणा-या र यास “कै. चंपाबाई बबनराव इंगवल ेपथ” असे नाव देणे व पपळे 
िनलख मधील ी. भा कर कणसे यां या घरापासुन ी. तुकाराम धरपळे यां या घराकडे जाणा-या 
र यास “कै. क डाबाई गणपत धरपळे” यांचे नाव देणेचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

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

 ठराव . ३४        िवषय क. ४ 
 दनांक ५/२/२०१६       िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. मोद रघुनाथ ता हणकर   अनुमोदक : सौ. िवमल रमेश काळे 
 संदभ : स मा. नगरसद य  ी.  मोद रघुनाथ ता हणकर यांचेकडील दनांक ५/२/२०१६     

        रोजीचा ताव 
काळेवाडी भाग . ४६ येथे आर ण . ६४० म ये मनपा माफत शाळेचे बांधकाम चालू 

आहे. शाळेचे काम  अंितम ट यात आल ेअसुन सदर शाळेचे पपरी चचवड महानगरपािलका “कै. 
द ोबा रामचं  काळे इं जी मा यम ाथिमक शाळा काळेवाडी” असे नामकरण करणचेे तावास 
मा यता देणेत येत आह.े  
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सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
                    ------------------- 
मा. अ य  यांचे मा यतेने स मा. सद यांनी सभेम ये खालील माणे िविवध िवषयांवर यांचे 

मत  केले.  
थाप य िवभाग :-  

मा. रामदास बोकड : - मा. ड भाग सिमती म य ेनामकरणाबाबत ठराव कर यात येतात 
या ठरावांवरील अंमलबजावणी वेळेत कर यात येत नाही तसेच नामकरणाचे फलक अित मण 

िवभाग वा र या या कामासाठी या िवभागाकडून काढून टाक यात येतात ते परत बसिव यात येत 
नाहीत.  

कायकारी अिभयंता थाप य ी. भास:े  सदर बाब बीआरटीएस शाखेला कळिव यात 
येईल व काढ यात आलेल ेबोड परत बसिव यात येतील.   

मा. आरती च ध:े  पपळे िनलख येथील टॉयलेट लॉक या ठरावावर अ ाप कायवाही 

लंिबत आहे. 
कायकारी अिभयंता ी. भासे:-  सदर करणी मा. आयु  यांचे मा यतेसाठी ताव सादर 

कर यात आला आह.े मा यता ा  होताच पुढील कायवाही कर यात येईल. 
मा. राज  जगताप : नो पाक गचे बोड, पी १,पी २ चे बोड बसिव याची कायवाही अ ाप 

लंिबत आहे. यामुळे नागरीक नो पाक ग प रसरात गाडया लाव याचे माण जा त आहे. तरी नो 
पाक ग बोड, पांढरे प े इ. कामे तातडीने कर यात यावी. िड हायडर बसिवणेची कायवाही लवकरात 
लवकर करावी. सुशोभीकरणाचे काम पूण करावे 

उपअिभयंता ी. पोरेडी :- िड हायडरचे आदेश देणेत आलेल े असुन सुशोभीकरणासाठी 
चौथरा बसिव याची कायवाही तािवत कर यात आली आहे.  

अित मण िवभाग : 
कृ णा चौक, काटे पुरम या प रसरातील अित मणांवरील कारवाई ती  करावी 
१८ मीटरचे जेवढे र ते आहेत या सव ठकाणी अित मणे होऊ नय ेयासाठी नो पाक ग बोड 

बसिव यात यावेत, 
मा. काटे बाप ूउफ  श ु  सीताराम :- अित मण िवभागाकडून कर यात येणारी कारवाई 

भावी नाही.   
मा. राज  जगताप:- अित मण िवभागाकडून सं याकाळी ६ पासुन ९ वाजेपयत कारवाई 

कर यात यावी. या कामी अित मण पथकास सहकाय देणेत येईल.  
मा. िशवाजी पाडुळे :- १८ मीटर र यांना लोखंडी बोड लाव यात यावेत तसेच एकाच 

ठकाणी सलग पाच दवस कारवाई कर यात यावी.  
झोपडप ी िनमुलन िवभाग :-  
मा. अिनता म छ  तापक र :- झोपडप ीवािसयांना जी जागा देणेत आली आहे  यांनी सदर  

जागे या पुढे जाऊ नय ेयासाठी झोिनपू िवभागाने कायवाही करावी 
आरो य िवभाग :-  
मा. अिनता म छ  तापक र :- आरो य िवभागाकडून मोकळया जागेत कचरा टाकू नये असा 

बोड लाव यात यावा. 
मा. रामदास बोकड : कचरा गोळा कर यासाठी जी एज सी नेमणेत आली आहे यांचे 

कामाचा दजा यो य नाही. वेळेवर कचरा उचलला जात नाही. यास सभापती ी. टाक व मा. ीमती 
अिनता तापक र यांनी दुजोरा दला.  

मा. िशवाजी तुकाराम पाडुळे : पपळे गुरव येथील कचरा १२ दवस उचल यात आला 
न हता.  
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मा. े ीय अिधकारी ी. खोस े:- कचरा वाहतुक िवभागातील ामु याने या त ारी हो या 
यांचा िनपटारा होत आलेला आहे. टाटा एसीई गाडयांचे म यंतरी टायर खराब होते . आता या सव 

गाडयांचे टायसचे काम पूण करणेत येत असुन स ि थतीत ४० गाडया कायरत आहेत. सव आरो य 
िनरी कांना स  सूचना देणेत आले या आहेत.  

मा. राज  जगताप : सव शाळांचे मु या यापक यांना पुढील बैठक स बोलव यात यावे 
हणजे शाळांमधील आरो य िवषयक अडचणी कळतील.  

पाणीपुरवठा िवभाग  
मा. वैशाली रा ल जवळकर : वैदूव ती येथे पा याची कमतरता आहे. गे या सहा 

मिह यापासुन ती ता जा त आह.े यास मा. रामदास बोकड यांनी दुजोरा दला व पुढील बैठक स 
पाणीपुरवठा िवभागाचे व र  अिधकारी नस यास बैठक् तहकुब कर यात येईल.  

िव ुत िवभाग :  
मा. रामदास बोकड : रा ी या वेळी िव ुत पुरवठा खंडीत झा यास कमचारी उपल ध होत 

नाहीत.  
मा. े ीय अिधकारी ी. खोस े:- िव ुत िवभागाचे कमचा-यांचे कामकाजास अनुस न चचा 

झाली असुन मा. आयु  सो. यांनी या कामासाठी एक वतं  पथक िनयु  बाबत सूचना द या 
आहेत असे सांिगतले.  

मा. कायकारी अिभयंता िव ुत :  या कमचा-यांना ड भाग प रसरातील भूिमगत केबलची 
तसेच वायर ग सक टची मािहती आहे अशा कमचा-यांची सदर कामासाठी नेमणुक करावी लागणार 
आहे.  

मा. राज  जगताप : सदर बाबत मा. आयु  सो. यांचेशी चचा क न कायकारी अिभयंता 
यांनी  कायवाही पूण करावी.  

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 माह ेफे ुवारी 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/१८१/२०१६                                   शासन अिधकारी तथा       
    दनांक – ०९ /०२/२०१६                                                सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                        ड भाग सिमती        

 
 
 


