
                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ४  
                                              सभावृ ांत 
दनांक  १०/११/२०१७                                                                दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे नो हबर  २०१७  ची मािसक 
सभा शु वार दनांक १०/११/२०१७ 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. ी. कदम शिशकांत गणपत  सभापती 
२)    मा. ीमती दशले रेखा राजेश  सद या  
३)    मा. ीमती ममता िवनायक गायकवाड सद या 
४)   मा. ीमती च धे आरती सुरेश  सद या   
५)    मा. ीमती कुटे िनमला संजय   सद या 
६)   मा. ी. िव ल उफ नाना काटे  सद य ्
७)    मा. ी. सागर आंगोळकर   सद य 
८)    मा. ीमती मुंढे उषा अंकुश  सद या 
९)       मा. ीमती लोखंडे चंदा राजू    सद या 
                          ----------------- 
 

     यािशवाय, मा. िसताराम ब रे, े ीय अिधकारी, तथा शासन अिधकारी तथा सिचव, सभा 
शाखा, मा. मोद भासे, कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. संदेश च हाण, कायकारी अिभयंता 
िव ुत, मा. माधव सोनवणे, उपअिभयंता, िव ुत, मा. संदेश खडतरे, उपअिभयंता, बीआरटीएस, मा. 
िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. एच.आर. सरवद,े कायालय अिध क, अित मण, मा. 
अजय जाधव, मु य आरो य िनरी क, मा. पाटील एस. वाय.,मा. सं या वाघ, उपअिभयंता, थाप य, 
मा. भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  जावळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. एस.बी. पाटील, किन  
अिभयंता, झोिनपू थाप य, मा. रोकडे जयवंत, मा. मुलाणी बी.एम., मा. ढोले बी.आर. किन  
अिभयंता, जलिन:सारण, मा. वीण धुमाळ, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा,  मा. भालेराव यु.ए., मा. 
महेश कावळे,  किन  अिभयंता िव ुत, मा. िवजय सोनवणे, मा. खोत एस.एच. किन  अिभयंता, 
थाप य, मा. आर.एम. सौदाई, मा. शिशकांत मोरे, आरो य िनरी क, मा. अमर म ासी, मले रया 

िनरी क, मा. सी.सी. मोरे. हॉट क चर सुपरवायझर, मा. पटेल जे. ही. उ ान िनरी क, मा. 



एन.एस. पारसी. आरो य िनरी क, पशु वै क य िवभाग, मा.दुदुसकर एस.एस., उ ान सहा यक, 
मा.ल मण काळे, मा. एम.पी. सुभेदार, अित मण िनरी क, इ. अिधकारी उपि थत होते. 
 
                                          ----------- 

मा. शासन अिधकारी तथा सिचव :  दनांक १०/११/२०१७ रोजी या माह ेनो हबर या 
िनयिमत ड भाग सिमती सभेचे कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यात मा यता देणेत येत आह.े  
मा. सिचव, सभा शाखा :-  स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न 

घेणेकामी मा यता िमळावी. 
मा. सभापती :– स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेत येणेकामी 

मा यता आह.े 
स मा. सद यां या मागणी माणे व  मा. अ य  यांचे मा यतेने सभेम ये खालील माणे 

ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आल.े  
िवषय .१: भाग . २५ पुनावळे गाव कोयते व ती चौक येथे मोठया माणात रहदारी 

असते. सदर ठकाणची रहदारी आिण वाढती लोकसं या ल ात घेता या ठकाणी सावजिनक 
मुतारीची सोय असण ेआव यक आह.े सदर ठकाणी नागरीकांना सावजिनक मुतारी उपल ध नाही. 
नागरीकां या मागणीनुसार सदर चौकाम ये सावजिनक मुतारी बसिवणेबाबत  

  िवषय . २ : भाग . २६ (वाकड- पपळे िनलख) येथील १६ नंबर या ठकाणी न ाने 
होणा-या सब-वेला कावेरी सब–वे नाव देणेबाबत   

तदनंतर मा. ड भाग सिमती माहे  नो हबर  २०१७ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  
कर यात आले. 

मा. सिचव, सभा शाखा : :- मागील सभा कायपि का . ३ माहे  ऑ टोबर २०१७  या 
मािसक सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  

मा. सभापती : मागील सभा कायपि का . ३ माहे ऑ टोबर २०१७ या मािसक सभेचा 
सभावृ ांत कायम कर यात येत आह.े  

मा. सिचव, सभा शाखा : माह े नो हबर २०१७ या कायपि का . ४ वर कोणतेही  िवषय 
नस याने स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा.सभापती यांचे मा यतेने दनांक १०/११/ 
२०१७ रोजी या सभेम य ेऐन वेळी दाखल केलेले  िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
िवषय . १                                                                        ठराव . ७ 
दनांक १०/११/२०१७                                                         िवभाग: आरो य  िवभाग 

सूचक : मा.  ीमती रेखा राजेश दशल े                      अनुमोदक : मा. ी. सागर सुिनल आंगोळकर 

संदभ : मा. ीमती रेखा राजेश दशल ेयांचेकडील द. १०/११ /२०१७ रोजीचा ताव 



भाग . २५ पुनावळे गाव कोयते व ती चौक येथे मोठया माणात रहदारी असते. सदर 
ठकाणची रहदारी आिण वाढती लोकसं या ल ात घेता या ठकाणी सावजिनक मुतारीची सोय 

असण े आव यक आह.े सदर ठकाणी नागरीकांना सावजिनक मुतारी उपल ध नाही. नागरीकां या 
मागणीनुसार सदर चौकाम ये सावजिनक मुतारी बसिवणेबाबत या तावास मा यता देणेत येत 
आह.े 

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

िवषय . २                                                                              ठराव . ८ 
दनांक ०६/१०/२०१७                                                                िवभाग: थाप य  िवभाग़ 

सूचक : मा.सौ. ममता िवनायक गायकवाड                 अनुमोदक : मा.सौ. आरती सुरेश च धे          

     संदभ :मा. सौ. ममता िवनायक गायकवाड यांचा दनांक १०/११/२०१७ रोजीचा ताव  
   भाग . २६ (वाकड- पपळे िनलख) येथील १६ नंबर या ठकाणी न ाने होणा-या सब-

वेला कावेरी सब–वे नाव देणबेाबतचे तावास  मा यता देणेत येत आह.े  
सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                         ---------------- 

 यानंतर मा. सभापती यांचे मा यतेने स मा. नगरसद यांनी ड े ीय कायालयांतगत कायरत 
िविवध िवभागांकडील कामकाजाबाबत यांचे मत द शत केले.  
 
मा. सभापती:   दनांक १०/११/२०१७ रोजीचे सभेम य े स मा. नगरसद य व अिधकारी वग 
यांचेम ये चचा होऊन जे िवषय च चले गेल ेआहेत या िवषयासंबंधी अिधका-यांनी तातडीने कायवाही 
करावी व माग या भाग सिमतीम य े सव िवभागांना स मा. नगरसद य यांचे कायालयात ा  
होणा-या नागरीकां या त ारी/सूचना ता यात घेऊन िवभाग मुखांना देणेकामी एका कमचा-याची 
नेमणूक करणेबाबत मागील बैठक त ठरले होते परंतु आरो य िवभाग सोडून इतर कोण याही 
िवभागाकडून या कामी कोण याही कमचा-याची नेमणुक कर यात आलेली नाही. तरी े ीय 
अिधकारी यांनी संबंिधतांना सूचना देणेत या ात व येक नगरसद यां या कायालयात या त ारी 
असतात या घेऊन जा या या सूचना देणेत या ात.  

े ीय कायालयातील िविवध िवभागांकडून अडचण बाबत मािहती ा  क न घेणेत आली. 
याम ये काही अडचणी हया  आव यक आहेत मा  सवच िवभागांनी जादा कमचारी वग मािगतलेला 

आह.े येक िवभागाम य ेआव यक कमचारी उपल ध असुन काही कमचारी कामचुकारपणा करतात. 
सदर कमचा-यांकडून कामकाज क न यावे.  

पशू वै क य िवभागातील कमचारी गैर वहार करत अस यास यांचेिव द कारवाई 
कर यात यावी .  



पाणीपुरवठा िवभागाकडून पाणी पुरवठयाची वेळ वाढवावी.   
िव ुत िवभागाकडील कमचा-याची सावजिनक ठकाणी शाळा, ायामशाळा तसेच उ ाने 

या ठकाणी तसेच महापािलके या मालक या ठकाणी िव ुत िवषयक पाहणी करावी.  
जलिन:सारण िवभागाकडून किन  अिभयंता ी. रोकडे यांचेकडे  भाग . २५ व २९ 

येथील कामकाज सोपवल ेआह.े यांचेकडे भाग . २८ व २९ चे काम सोपिवणेत येऊन भाग . 
२५,२६ दुस-या किन  अिभयंता यांचेकडे सोपवाव.े  

थाप य िवभागाकडील किन  अिभयंता यांनी यांचेकडे नेमुन दले या भागातील 
आर णातील कती जागा ता यात आहेत, कती जागा ता यात यावया या आहेत याबाबतची 
मािहती पुढील सभे या वेळेस सादर करावी.  

तसेच स मा. सद यांनी मांडले या येक मु ांवर आव यक ती कायवाही करावी व याबाबत 
संबंिधत नगरसद यांना तसे कळिव यात यावे व भागातील यांचे िवभागाशी संबंिधत त ार चा 
िवनािवलंब िनपटारा करावा अशा सूचना देतो तसेच सव उपि थतांचे आभार मानुन माह े नो हबर 
२०१७ ची भाग सिमती सभा संप याचे जाहीर करतो. 
                                                                                                     सही/- 

                                                                                                     (कदम शिशकांत गणपत) 
            सभापती 
ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 

                                                                                  रहाटणी ४११०१७ 
 
                                                                                        सही/- 

मांक – ड/१३/कािव/४९/२०१७                                       शासन अिधकारी तथा सिचव, 
दनांक –   १७ /११/२०१७                                                            (सभाशाखा), 

                                                                                  ड भाग सिमती 
 
 
 
 
 
 
 


