
                  पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ४ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०३/०७/२०१५                                                                    दुपारी १२.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुल ैमिह याची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०३/०७/२०१५ 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. ी. भाकर नामदेव वाघेरे   सद य 
३. मा. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
४. मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या 
५. मा. ीमती अिनता म छ  तापक र  सद या 

६. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे  सद य 
७. मा. ीमती आरती सुरेश च ध े   सद य  
८. मा. ी. बाप ूउफ श ु  िसताराम काटे  सद य  
९. मा. ी. बोकड रामदास गेणभाऊ   सद य 
१०.    मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर  सद य 
११.    मा. ी. राज  गणपत जगताप   सद य  
   ---------- 
   यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा, मा. संदेश च हाण, कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. िनतीन देशमुख, 
उपअिभयंता िव ुत,  मा. ही. के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. र पारखी, मा. दलीप 
सोनवणे, मा. िवनय ओहोळ, मा. एल.बी. जाधव, उपिअ भयंता थाप य, मा. रव  पवार, उप 
अिभयंता,जलिन:सारण, मा. अनघा पाठक,उपअिभयंता, झो.िन,पू., मा. अजय जाधव, 
मा.एस.एस. गायकवाड,मु य आरो य िनरी क, मा. इदे अिनल, किन  अिभयंता, मा. रोकडे 
जयवंत, मा.बी.एम. मुलाणी, किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. ही.ए. पाडवी, मा. गणेश 
राऊत, किन  अिभयंता, िव ुत, मा. मुठाळ सी.एल., मा. आर.बी. जगताप,किन  
अिभयंता,नगररचना,मा. डी. के. बैचे, हॉट . सुपरवायझर, मा.सोनवणे ए.सी., आरो य िनरी क  
मा.एम.एस.कदम,अित मण िनरी क, मा. अमर म ासी मले रया इ सपे टर, मा. आर.बी. 
गायकवाड, पशू वै क य िवभाग इ. अिधकारी उपि थत होते. 
मा. सभापती : सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास सु वात केली.  
मा. सिचव, सभा शाखा : :- मागील सभा कायपि का . ३ दनांक १९/०६/२०१५  रोजीचे 
सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  



मा. सभापती : मागील कायपि का . ३ माह े जुन २०१५ चा सभावृ ांत कायम कर यात येत 
आहे.  
मा. सिचव, सभा शाखा :- ड भाग सिमती कायपि का . ४ वरील िवषयांवर खालील माणे 
मंजुरी देणेत आली.  
ठराव .१०        िवषय . १ 
दनांक : ३/७/२०१५                     िवभाग : थाप य िवभाग  

सूचक : मा. उषा संजोग वाघेरे (पाटील)   सूचक : मा. िशतल िव ल उफ नाना 
काटे 
 सदंभ : मा. उषा संजोग वाघेरे (पाटील) यांचा दनांक १९/६/२०१५ रोजीचा ताव 

भाग . ४५ पपरी वाघेरे गावठाण येथील पपरी वाघेरे गाव मशानभूमीजवळ 

मनपाचे शौचालय बांधलेले असुन यामुळे सदर प रसराजवळील नागरीकां या त ारी वाढत 
आहेत. दुगधी पसर यामुळे आरो या या दृ ीन ेह ेयो य नस याने सदर प रसरातील नागरीकां या 

शौचालय पाडणेबाबत वारंवार त ारी येत अस यान े सदर शौचालय पाडणे या तावास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमंजुर झाला.  

                              ----------------------------- 

ठराव . ११       िवषय : २ 
दनांक : ३/७/२०१५      िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक : मा. उषा संजोग वाघेरे (पाटील)                     अनुमोदक : मा. िशतल िव ल उफ नाना 
काटे   
 संदभ : मा. उषा संजोग वाघेरे (पाटील) यांचा दनांक १९/६/२०१५ रोजीचा ताव 

भाग . ४५ पपरी वाघेरे गावठाण मधील १०० फुटी र ता पपळे सौदागर पुलाजवळ 
मनपा माफत ये   नागरीक व मिहला बचत गटासाठी िवरंगुळा क  बांध यात आलेले असुन 
सदर ठकाणचा वापर होत नस यान ेतेथ ेम पी तसेच देवीदेवतांचे फोटो लावणेत आलेल ेआहेत 
यामुळे जातीय कलह िनमाण हो याची श यता अस यामुळे सदर ठकाणी सुशोभीकरणांतगत 
ये  नागरीकांसाठी बचेस, तसेच लॉन वगैरे लावुन सुशोिभकरण करणेचे तावास मा यता 

देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमत ेमंजुर झाला. 
               ----------------- 

 ठराव .१२                                                  िवषय . ३ 
 दनांक : ३/७/२०१५                                                     िवभाग: थाप य िवभाग 
 सूचक : मा. िवलास नांदगुड े    अनुमोदक : मा. रामदास बोकड  

संदभ : मा. िवलास नांदगुडे यांचा दनांक १९/६/२०१५ रोजीचा ताव 



पपळे िनलख भाग . ५४ येथील कै. भाकर नारायण साठे उ ानाम ये कै. भाकर 
नारायण साठे मा. महापौर पपरी चचवड म.न.पा. यांचा अधाकृती पुतळा  उभारणेकामी मा. 
महापािलका सभेकडे िशफारस करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमंजुर झाला.  
              ----------------- 
स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेत येणेकामी मा यता 

िमळावी. 

मा. सभापती :– स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेत येणेकामी 
मा यता आहे. 
स मा. सद य यां या मागणी माण े व  मा. अ य  यांचे मा यतेन े सभेम ये खालील माणे 
ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आल.े  

 िवषय . १ : ड ेि य कायालय शासन िवभागाकडील वास खच या लेखािशषावर तरतुद वग 
करणे 

 िवषय . २ : भाग . ५७ पपळे गुरव म ये हॉकस झोन करणे या कामांतगत पपळे गुरव येथे 
थाप य िवषयक करकोळ कामे करणे व पावसाळी पा याचा िनचरा होणेसाठी टॉम वॉटर 

लाईन टाकणेचे काम करणेबाबत 
िवषय . ३ भाग . ४७ काळेवाडी योितबानगर येथील योितबा िव ल खमाई व ( ाने र) 
माऊली मं दर येथील कमानीस “ योितबा िव ल खमाई व ( ाने र) माऊली मं दर कमान” असे 
नामकरण करणे 

स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. अ य  यांचे मा यतेने दनांक ०३/०७ 
/२०१५ रोजी या सभेम ये ऐन वेळी दाखल केलेले  िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत आली.  

 
ठराव .  १३                                                                           िवषय . ४ 
दनांक : ०३/०७/२०१५       िवभाग : शासन िवभाग 

   संदभ : ड ेि य अिधकारी यांचेकडील ताव . ड े/१/कािव/५७७/२०१५ द. ३/७/२०१५ 
 ड ेि य कायालयाकडील “ वास खच” या लेखािशषावर सन २०१५-१६ या आ थक 
वषा करीता र. . ५०००/- इतक  तरतुद कर यात आलेली आहे.  ड ेि य अिधकारी ी. चं कांत 
खोसे यांची पपरी चचवड महापािलकेम य े ितिनयु न े नेमणुक झालेली असुन शासन 
िनणयानुसार यांना संयु  बदली अनुदान अनु ेय आहे. यानसार यांना बदली अनुदान र. . 
१८९०५/- अदा करणेकामी “ वास खच” या लेखािशषावरील तरतुद र. . ५०००/- अपुरी पडत 
असलेन े  ड ेि य शासन िवभागाकडील कायालयीन आकि मक खच प रिश  ब मधील “इतर 

खच” या लेखािशषातुन र. . २०,०००/- इतक  तरतुद “ वास खच” या लेखािशषावर  वग 
करणेचे तावास मंजुरी देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमंजुर झाला.  
              ----------------- 



ठराव .१४                                                                      िवषय . ५ 
दनांक : ०३/०७/२०१५                                                 िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा. राज  गणपतराव जगताप              अनुमोदक : मा. श ु  उफ बाप ू िसताराम  काटे 
संदभ : मा. राज  गणपतराव जगताप यांचेकडील दनांक ०३/०७/२०१५ रोजीचा  
          ताव 

भाग . ५७ पपळे गुरव येथील काही भागात पावसाळी पा याचा िनचरा होणेकरीता 
पाईप लाईन नस याने पावसाळयात र यावर पाणी साचत आहे. तेथील थािनक रिहवासी यांना 

ास सहन करावा लागत आहे. व सदर   ठकाणी पाणी जमा होऊन रोगराई सदृश प रि थती 
िनमाण होत आहे. यामुळे भाग . ५७ पपळे गुरव म ये  हॉकस झोन करणे या कामातुन   
पपळे गुरव येथे थाप य िवषयक करकोळ कामे करणे व पावसाळी पा याचा िनचरा होणेसाठी 
टॉम वॉटर लाईन टाकणेचे काम करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मंजुर झाला.  

                             ----------------- 
 ठराव .१५                                                                         िवषय . ६ 

 दनांक : ०३/०७/२०१५             िवभाग : थाप य िवभाग 
 सूचक : मा. िनता िवलास पाडाळे                                       अनुमोदक : मा. आरती सुरेश 
च ध े

 संदभ : मा. िनता िवलास पाडाळे  यांचेकडील दनांक ०३/०७/२०१५ रोजीचा ताव 
भाग . ४७ काळेवाडी योितबानगर येथील योितबा िव ल खमाई व ( ाने र) 

माऊली मं दर येथे कमान करणेस या पूव  ठराव मंजुर झाला असुन सदर कमानीस “ योितबा 
िव ल खमाई व ( ाने र) माऊली मं दर कमान” असे नामकरण करणेचे तावास मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमंजुर झाला. 
                     --------------------- 

  यानंतर मा. अ य  यांचे मा यतेने खालील माणे सद यांनी यांचे मत  केले. 
 मा. िनता िवलास पाडाळे : कचरा गाडयांचे िनयोजन िबघडलेले असुन औषध फवारणीचे काम 
नीट होत नाही. फॉ गगचे काम समाधानकारक नाही. तसेच एम.एम. शाळा, काळेवाडी, योितबानगर 
येथील व छते या कामात अडचणी आहेत.  
 सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे : गाडयांचे िनयोजन वि थत कर यात आल ेआहे.  

मा. िनता िवलास पाडाळे : डॉ. जगदाळे यांचे पाक गमधील कचरा काढलेला आहे. परंत ु तेथ े
दुगधी आहे  

सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे : या संदभात संबंिधतांना नोटीस काढली आहे. तसेच सदर 
बाबत बांधकाम परवानगी िवभागास कळिवले आहे.  
 मा. आरती च ध े: कचरा गाडया वेळेत येत नाहीत. नागरीकां या त ारी येत असतात. 



 मा. अिनता म छ  तापक र :- तापक रनगर येथे पाणी साचते. होडाफोनचे टेिलफोन केबलचे 
कामामुळे र ता खराब होतो तसेच ेनेज िवषयक अडचणी आहेत.  
 मा. रामदास बोकड : थाप य, िव ुत, पाणीपुरवठा िवभागातील किन  अिभयंता यां या बद या 
झा या असुन कोणीही किन  अिभयंता , आरो य मुकादम उपल ध नाहीत.  
 मा. श ु  उफ बाप ू िसताराम काटे : रामनगर येथील पाणी पुरवठया या ावर काहीही 

कायवाही झालेली नाही.  
मा. श ु  उफ बाप ू िसताराम काटे, मा. राज  जगताप, मा. आरती च ध,े मा. रामदास बोकड, 

मा. थोपटे सो. :- थाप य , पाणीपुरवठा िवभागाचे अिधकारी भाग सिमती बैठक स उपि थत राहत 
नसलेबाबत िनषेध  करतो. तसेच सु ीचे दवशी अिधका-यांना  दुर वनी के यास फोन घेतला जात 
नाही ही बाब यो य नाही. जर अिधकारी सभेस उपि थत राहत नसतील अशा भाग सिमती बैठक चे 
िनयोजन करणेत येऊ नये.  

मा. अ य   : भाग अिधकारी यांनी उ र ाव.े 
मा. ेि य अिधकारी ी. चं कांत खोस े : कायकारी अिभयंता थाप य ी. भासे हे मुलाचे 

आजारपणामुळे रजेवर असुन यांनी क पना दली आहे. कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा यां याशी संपक 

साधला असता त ेपाणीपुरवठा लाईनसाठी मावळ येथे गेले आहेत असे कळिव यात आले आहे. यांनी ी. 
जावळे यांना उपि थत राह यास सांिगतल ेव संबंिधत ी.जावळे उपअिभयंता रजेवर आहेत. पशू वै क य 
अिधकारी ह ेमािहती अिधकारांतगत अिपलाचे सुनावणीकामी पुण ेयेथे गेले अस यान ेत ेबैठक स उपि थत 
रा  शकत नाहीत. यांनी ितिनधी पाठवला आहे. स ि थतीत बांधकाम परवानगी िवभागाम ये 
अनिधकृत बांधकामे िनमुलनाचा समावेश केला असुन मा. उ  यायालया या िनदशानुसार अनिधकृत 
बांधकामे िन कािसत कर यासाठी  नवीन किन  अिभयंता यां या िनयु चे कामकाज शासन 
िवभागाकडून सु  आहे. यामुळे थाप य िवभागात अिधकारी कमी आहेत. तसेच कायकारी अिभयंता 
थाप य, िव ुत व पाणीपुरवठा हे मा. शहर अिभयंता व सह शहर अिभयंता यांचे िनयं णाखाली काम 

करीत आहेत यामुळे यांचे कामकाजावर ेि य अिधकारी यांचे य  िनयं ण नाही. तसेच सव 
अिधकारी यांना सभेची वारंवार क पना दली आहे. यांनी सभेस उपि थत राहणे आव यक आहे व 
अनुपि थतीबाबत सभापती, भाग सिमती यांची पूवमा यता घेणे आव यक आहे.   

मा. अ य  : सव अिधकारी उपि थत असतील तरच पुढील भाग सिमतीचे आयोजन करावे.  
मा. राज  जगताप :- भाग . ५७ येथील १८ मीटर र यामधील प याची शेड काढणेबाबत 

अ ाप कायवाही कर यात आलेली नाही. सदर र याबाबत सन १८/११/२०११ रोजी िनणय झालेला 
असुनही थाप य िवभागाकडून कारवाई कर यात आलेली नाही. प या या शेडवर जर वेळेत कारवाई 
कर यात आली नाही तर त े नागरीक महापािलकेचे अनिधकृत नळकने शन घेतात यामुळे अनिधकृत 
प ाशेड वेळेत काढण ेआव यक आहे.  

तसेच साई आंगण इमारतीतील रिहवाशी वत: न बांधकाम काढून घेणेस तयार आहेत परंत ु
महापािलके या िवभागाकडून कारवाई कर यात येत नाही.  



मा. रामदास बोकड : भाग . ५६ व ५७ मधील कामांचे आदेश म.े मथरानी यांना दलेले आहेत. 
मथरानी यांचे कामाला तरतुद उपल ध नाही. तरतुद वग करणाचा ताव सादर केला आहे.  तसेच वॉड 

. ५६ येथील तीन कामांचे आदेश देणेत आलेले आहेत परंतु अ ाप सदर काम सु  करणेत आलेले नाही. 
मा. ी. सोनवण ेउपअिभयंता, थाप य : संबंिधत ठेकेदार काम करत नस यान े यांना लॅकिल ट 

कर याचा ताव सादर करणेत येत आहे. 
मा. राज  जगताप :- ेि य अिधकारी यांनी सव भागांम ये संबंिधत अिधका-यांसमवेत साईट 

ि हिजट क न कामकाजाबाबत आढावा यावा. नगररचना िवभागान े भाग . ५६ व ५७ मधील सव 
चौकांचे डीमाकशन क न यावे. 

मा. रामदास बोकड : भाग . ५६ मधील उ ानाचे आर णाची जागा ता यात घेणेची 
कायवाही लंिबत आहे. तेथील रिहवाशी जागा ता यात देणेस तयार आहेत परंत ुनगररचना िवभागाचे 
अिधकारी सदर कायवाही करीत नाहीत.  

मा. भाकर वाघेरे :- पपरी वाघेरे येथील आर णाची ९० ट े  जागा महापािलके या ता यात 
आहे परंत ु१० ट े  जागा महापािलके या संबंिधत िवभागान ेउवरीत जागा ता यात घेणेची कायवाही करणे 
आव यक आहे.  

अित मण िवभागाचे कामकाजास अनुस न खालील माणे स मा. सद यांनी मत  केल.े 
मा. कैलासभाऊ थोपटे, मा. बाप ू उफ श ु  िसताराम काटे, मा. राज  जगताप  : अित मण 

कारवाई कर या या वेळेत बदल कर यात यावा. कारण अित मण करणारे हातगाडीधारक, वा िव े ते हे 
सं याकाळी ६ नंतर र यावर गाडया उ या करतात व वाहतुक स अडथळा िनमाण करतात.  

सिचव तथा शासन अिधकारी अित मण : सं याकाळी कायालयीन वेळेनंतर पोलीस बंदोब त 
उपल ध होत नसलेन े अित मण िनमुलनाची कारवाई करताना मयादा येतात. पोलीस उपल ध क न 
दे याबाबत प वहार कर यात येत असुन पोलीस उपल ध होताच अित मण िवभागा या कामकाजाची 
वेळ बदल यात येईल .   

मा.सभापती : पुढील भाग सिमती बैठक स सव संबंिधत अिधकारी उपि थत राहतील याची 
खातरजमा कर यात येऊन बैठक चे आयोजन करावे व सव अिधकारी यांनी अनुपि थतीबाबत पूवक पना 

ावी. संबंिधत अिधकारी भाग सिमती सभेकडे दुल  करीत असलेस यांचेवर कायवाहीसाठी संबंिधत  
िवभागाकडे ताव पाठवावेत अशा सूचना देऊन माह ेजुल ै२०१५ ची मािसक सभा संप याचे जाहीर 
करतो.                                                                                               सही/- 

                                                                            (अ ण मदन टाक ) 
                                                                                 सभापती 
                                                                    ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 

                                                                                        रहाटणी ४११०१७ 
मांक – ड/१३/कािव/६३/२०१५ 

दनांक –  १६/०७/२०१५                                                 सही/-                                                        
                                                                                    शासन अिधकारी तथा  
                                                                                        सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                        ड भाग सिमती 



                                                                          
 

  
  
 
  


