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 पपरी िचचवड महानगरपािलके या मा. ह भाग सिमतीची मािसक सभा दनाकं ०२/०१/२०२० रोजी 
दपुारी २.३० वा.  ह े ीय कायालयातील प.ंदीनदयाळ उपा याय  सभागहृाम य ेआयोिजत करणेत आली होती. 
सदर सभेस खालील माण ेमा.नगरसद य/नगरसद या उपि थत होते.  
 

१) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत - सभापती 

२) मा.शाम गणपतराव लांडग े - सद य 

३) मा. बनसोड ेराजू िव नाथ - सद य 
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     ५) मा.काटे अिनकेत राज   - नामिनदशीत  सद य 
 
 यािशवाय मा.संदीप खोत -  े ीय अिधकारी (ह े ीय कायालय),  ी.कोळप एस.डी.  शासन अिधकारी,  

ी.सुप े ए.के. लेखािधकारी, मा. ी.रामदास तांबे – काय.अिभयंता – पाणीपरुवठा, मा. ी.संजय कुलकण  –
काय.अिभयंता पयावरण, ी.रामे र मोहाडीकर  - उपअिभयंता जलिन:सारण िवभाग, ी.िवजय काळे उपअिभयंता 
जलिन:सारण िवभाग, ी.धनंजय गवळी – उपअिभयंता थाप य, ी.िवजय सह भोसले – उपअिभयंता थाप य, 

ी.संजय कािशद – उपअिभयंता बीआरटीएस, ी.बी.के.गायकवाड – उपअिभयंता बीआरटीएस, मा. ी.शिशकांत 

दवंड े – उप अिभयंता – पाणीपुरवठा, ीम.मोमीन झेड.आय.- उपअिभयंता, ी.मोहन ख  े – उपअिभयंता-

झो.िन.प.ू,    ी.मोरे चं कांत – .उपअिभयंता (उ ान था, ी. दलीप धुमाळ – उपअिभयंता िव ुत, डॉ.िवजया 

अिवनाश आंबेडकर – ये  वै कय अिधकारी-सांगवी णालय,  ी.दांगडे सुिनल ानदवे – क.अ. थाप य,  

ी.समीर दळवी – क.अिभयंता-िव ुत, ी.के.एस.अदंरेु – क.अिभयंता, - जलिन:सारण ी.कोतकर पी.बी. 

क.अ.झोिनपू  थाप य,  ी.मह  के.दवेरे – क.अिभयतंा ( था), ी.सानप एस.एस.-क.अिभयंता, ी.कोटीयाना 

डी.एम. – आ.िन. पशुवै कय, ी.वाघमारे आर.एम.-आ.िन री क, ीमती जय ी साळवे – डा पयवे क 
---------- 

मा. सभापती – सव स मा सद य व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत सभेस सु वात करणते यते आह.े 

शासन अिधकारी तथा सिचव : माह ेजानेवारी २०२० या दनांक ०२/०१/२०२० रोजीच ेमािसक सभेचे कामकाज 

सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : आज या सभचेे कामकाज सु  कर यात मा यता दणेेत येत आह.े 

शासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा : मागील सभा कायपि का .०७ माह े िडसबर २०१९ चा 

सभावृ ांत कायम कर यास मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : माह ेिडसबर २०१९ कायपि का . ०७ चा सभावृ ांत कायम कर यास मा यता दणेेत यते 

आह.े  

शासन अिधकारी तथा सिचव - सभाशाखा :स मा. सद य यांनी सादर केलेले ऐनवेळच ेिवषय दाखल क न 
घेणेत आले. 
िवषय . १-    अंदाजप काम ये नवीन कामांचा समावशे करणेबाबत. मा.माधवी राज  राजापरेु यांच े 
                       दनांक ५/१२/२०१९ चे प . 

--------- 

शासन अिधकारी तथा सिचव - सभाशाखा : स मा. सद य यांनी सुचिवले या भाग कामकाजाबाबत चचा 
करणसे मा यता िमळावी.     



 
 

मा. ाने र थोरात –ि वकृत सद य-  भाग . ३० म ये महापािलकेचे कमचारी िवशाल जाधव व 
ठेकेदारकाड ेकाम करीत असलेले कमचारी नागेश जमादार यांचे दखु:द िनधन झालेले आह.े यानंा भावपुण 

दांजली अपण कर यात यावी. 
मा.राज ूबनसोड े– अनुमोदन दे यात आले. 
 (सवानी दोन िमिनटे उभ ेरा न दाजंली अपण केली. )  
मा.आशा शडग-े  दनाकं १ िडसबर रोजी नेेजच ेकाम सु  असताना महापािलकेचा कमचारी वाचिवणेसाठी 
गे याने िवशाल जाधव यांना वीर मरण आले. तसेच माजी नगरसेवक कै.सु दास गायकवाड यांना दांजली 
वाह यात आली. यानंतर यानंा उदरिनवाह कर यासाठी महापािलकेकडून मदत िमळावी. तसेच कॉ ॅ टरकडून 
सु दा मदत िमळ यासाठी याबाबत ो हीजन आह े का नाही याबाबत आ हाला मािहत नाही परंतू यांना 
मदत िमळाली पािहजे.  

 (महापािलकेच ेमहापौरपदी मा.माई ढोरे याचंी िनवड झा याब ल याचंा स कार कर यात आला.) 

मा.सजंय गलुाब कणस-ेनामिनदशीत सद य - आपले ह भागात जी घटना झाली ती ल ा पद आह.े यापुव  
कासारवाडीम ये लहान मुलाचा ाण गलेा. याबाबत अिधकारी व कॉ ॅ टर जबाबदार आह.े रिववार असनू 
काम का केले? याबाबत तेथील नगरसेवकानंा मािहती दली पािहजे. एखादया जीवाशी खेळ याचा काहीही 
अिधकार नाही. याम ये जो जवान गेला याचे प ीने कोणाकड ेपाहायचे. यापुव  लहान मुलाचा जीव गेला. 
िमट गम ये पुढचे िवषय घेऊ नका. या िवषयावर काही तर तोडगा काढला पािहजे. 
मा.काटे वाती (माई) चं कातं – नेेजचे काम करणार याबाबत क पना न हती. रिववारी काम का केल?े 

मजूर कमचा-यांला जा त पसैे दतेो असे सांिगतले. या ठकाणी वॉचमन नाही, से टी नाही तरी यांनी काम का 

केल?े कॉ ॅ टरची जबाबदारी आह.े बकेार प रि थती िनमाण झाली आह.े खूपच टे शन आले होते. 

बेजबाबदारपणाचे काम करणे ह ेपटते का? मजूराची प रि थती िबकट आह.े ठेकेदाराला काळया यादीत टाका. 

ख  े खणतात आिण िनघून जातात. ते ख  े बजुवायला नको? का? पाणी नसत,े लाईट नसते येक वेळी 
काहीना काही ॉ लेम आह.े याबाबत खुलासा कर यात यावा.  
मा.सजंय गलुाब कणसे-नामिनदशीत सद य – आ ही नगरसेवक या ठकाणी थांबलो हणून बरे झाले नाहीतर 
पि लकने अिधका-यांना काय केले असते ह ेसांगता येत नाही. 
मा.आशा शडग े– भाग . ३० अमतृ योजनेम ये िवशाल जाधव तसेच नागेश जमादार यांच ेिनधन झाले.  ह े
सगळे घडत असताना १२.४३ वा.काळेसाहबेानंी साईटला हीजीट केली. मध या भागात पाईप लाईन टाकली 
आह.े डांबरीकरणासाठी र ता झाडला होता. ठेकेदार यांनी अचानक तो का िश ट का झाला? ददुवाने तीन 
मृ यू झाले. यापुव  पाच वषावा मुलगा केला. पहाटे पावणेपाच वा.तेथून िनघाल.े मृ युची अव था भयानक 
होती. अनके ठकाणी ख  ेउघड ेअव थेत  पडलेले आहते. पाटील मु य कॉ ॅ टर आह.े युिनअर सब कॉ ॅ टर 
याचंा कधी छडा लागायचा. दसु-या कोणाला तरी ते काम हॅ डओ हर करतात. दहा ठेकेदार तेथ े जातात. 

अिधका-यांना याचा सुगावा लागतो. या सगळयांनी का हणून आपले शहरात काम करायचे. आपले शहरात 

काम करायला तो काय आपला बाप लागतो. २५,३० फूट खोदकाम करायचे व पाईप अगदी छोटा असतो. 
आज या ठकाणी कोण काम करतो यानंी पािहल े नाही हणून ही दघुटना घडली. अिधका-यांची लेखी 
परवानगी अस यािशवाय काम केले नाही. आम या शहरात कुणीच काम क  नको. नऊ तासाम ये आ ही 
नगरसेवक एक िमनीटसु दा बसलो नाही. बसणे सु दा श य न हते. जीव या ठकाणी गेलेल ेआह.े चोख काम 
करणार नसाल तर एकही काम क  नका. अिधका-यांना िवनंती करायची आह े क , आम या भागातील 
व छता केली तरी चालेल. पंपासमोर ख  ेखोदले तर ते अजुन बजुिव ले नाही. कुठ याही िवभागाची कामे 

असेल  तरी अिधका-यांची जबाबदारी आह.े या ठेकेदारांची शहिनशा करावी. आमच े वॉडात एकाही   
अिधका-यांने काम करायचे नाही. चंड ास व वेदना होतात.  
मा.सजुाता पालाडं े – मृत झाले या या कुटंुिबयांना मदत करणे.  यानंा लहान मुलगी आह.े यांच े
िमसेसला कामाला घेऊ शकतो. परंतू आपण आप याला माफ क  शकणार नाही. येक वॉडची ही अव था 
आह.े माट िसटीचे परिमशन आह ेका?  भाग . २० माट िसटी या नावाखाली का खोदले जाते. परिमशन  

दले आह ेका? एमआयडीसीम ये खोदकाम झालेले आह.े राडारोडा पडलेला आह.े  पेपस दाखवायचे नाही तर 
काम करायच ेनाही. माझे वॉडमधील परिमशन दाखिवले िशवाय काम क  दणेार नाही. अमृत योजनेचे काम 
आह े यांचे खूप लोक आह.े या योजनेचे चहेरे कोण आहते ते दाखवा. अमृत योजनचेे काम करीत असताना 
एकमेकांचे कॉिडनेशन नसेल तर कामे नीट होत नाहीत. भागातील पुण र याची खोदाई होते. यामुळे 
नागरीकांचा खेळखडंोबा झाला आह.े ख यात पडून मुलाला लागले याला जबाबदार कोण.  आम या र याचं े
लवकरात लवकर टडर करा.फूटपाथ केले असेल तर पे ह ग करायचे असेल तर सगळयांची पाहणी करायची. 



 
 

माट सीटीचे कोण लोक आहते यांना बोलवा. माट सीटीम ये कोणती कामे आलेली आहते? अिधकारी कोण 

आहते? भाग . २० मधील खोदाई बंद करायची.  ह ेअिधकार तु हाला कोणी दले आह?े या सगळयांची 
उ रे दयावीत. 
मा.आशा शडग े– या दवशी तशी प र थती िनमाण झाली  असताना मोहाडीकर साहबेांना िवचारल ेयापुढ े

काय िनयोजन आह?े यांनी सांिगतले क , आ हाला सचुलच नाही. जेसीबी आपण लावले आह.े िशकचे जसेीबी 

लावायचे सुचायला नको का? बेजबाबदारपणे कशी उ रे दऊे शकतो? हा माणूस मा या वॉडम ये परत नको. 
उ ापासून माझ ेवॉडात ही  काम करणार नाही.  
मा.शाम लांड े– ठेकेदार एम.बी.पाटील यांचा थायी सिमतीला हा िवषय काढला पािहजे. ठेकेदाराची संपूण 
मािहती यावी. अमृत योजनेचे अंतगत पाचशे कोटीची काम ेकाढली आहते. जीव घे याचे काम चालेले आह.े 
ठेकेदार एम.बी.पाटील यांना लॅक िल टम ये टाकावे. आयु ांनी शहराचा बकालपणा आणला आह ेव बदनाम 
नगरसेवक आहते. ठेकेदाराच ेपालनपोषण कर याच ेिन मे काम अिधकारी करतात.  मु य कॉ ॅ टर यांनी सब 
कॉ ॅ टर नेमले आह.े १४८ कोटीचे टडर एकटयाने घतेले आह.े खपू ठकाणी कामे चालू आहते. नेेजचे ७० 
ट े ने काम करायला लावल.े मेन ठेकेदाराच े नावानेच बील लागले. याला पाणी, नेेज व कचरा िवभागाच े
अिध कारी जबाबदार आहते. डांबरीकरण के यानंतर बीएसएनएल खोदकाम चालू केले आह.े पाणीपुरवठा  
दवसाआड कर याची काय गरज होती. चढा या भागाला अिजबात पाणी यते नाही. तीन तास पाणी केले आह े
यापे ा दीडतास दररोज पाणी दयावे. दवसाआड पाणी का केल ेआह.े दोन वषानी नागरीकानंा सामोरे जाव े

लागेल. ॅ टीकल काम काहीच दसत नाही. येक िवभाग मुखाला बोलावून िमट ग यावी.                 
मा. राज ूबनसोड े-  एम.बी.पाटील मोठा माणसू आह ेतो या या घरचा. तीन माणसे गेली आहते.आयु ांनी 
शहराचा बकलपणा वाढिवला आह.े याला अिधकारी व ठेकेदार जबाबदार आह.े  ठेकेदारावर गु हा दाखल केला 
नाही. मेन ठेकेदारावर गु हा दाखल करा. तोच जबाबदार आह.े याला काळया यादीत टाकून याचेवर गु हा 
दाखल केला पािहजे. जी.बी.ला िवषय काढणार, मी सोडणार नाही.  
मा.सजुाता पालाडं े– व कगडे या दवशी ह ेझाले आह.े अिधका-यांना मािहती झालेले असते. रिववारी सु ी 

होती. ठेकेदारांचे िनयं ण नाही का?  

मा.सभापती – कै.िवशाल जाधव व कै.नागेश जमादार ह ेदघुटनेत गलेे आहते. अशाच दोन,तीन घटना काढ या 
आहते. आताच सव नगरसेवकांनी िवषय मांडलेला आह.े तो िवषय मोठा गंभीर आह.े गेले या माणसांमुळे यांचे 
घरचे लोकाचंी अव था कशी असेल ह े मािहत आह.े यांना खूप सहन करावे लागते.  चारही भागातील 
नगरसेवकानंा  पडला आह.े िमडीयाकड ेबातमी   आली.  मा.माई ढोरे या महापौर झा या आहते आ हाला 
सवाना खूप अिभमान आह.े ठेकेदाराची मािहती सगळयानंी सगळयांनी सांिग तली आह.े तो यांचे मना माण े
काम करतो. आ हाला कॉ ॅ टचे घेण ेनाही.  महापािलकेची सेवा कर यासाठी  अिधकारी नेमले आह.े शहराचा 
िवकास कर यासाठी अिधकारी असतात. कॉ ॅ टर व अिधकारी यानंा िश ा होऊ दया. कोणतेही अिधकारी 
नगरसेवकानंा िवचारत नाही. कॉ ॅ टरला धारेवर धरायला पािहज े होते. रिववारी काम का ठेवल.े      
अिधका-यांना िश ा करायला पािहजे. नाही तर ह े करण कोटात जावू दया. 
मा.महापौर - उषा उफ माई मनोहर ढोरे-   सव उपि थत नगरसेवक, अिधकारी व कमचारी यांचे वागत केल.े 
खरतर जी घटना रिववारी झाली ती अ यंत ददुवी अशी घटना होती. या घटनेम य ेदोन कुटंूब वंचीत झालेली 
आहते. कधीही भ न न िनघणारी पोकळी िनमाण झाली आह.े पाटील कॉ ॅ टर याला िश ा झाली पािहजे. 
वकऑडर दतेो यावेळी संबंधीत अिधका-यांनी पािहलेल ेअसत.ेअटी शत  दतेो. फाईल मागवून यायला पािहज े
होती. एवढा गलथान कारभार असून आ ही सहन करणार नाही. रिववार शासक य सु ीचा दवस असतो.        
 संबंधीत ठेकेदाराकडून काम क न यायच े होत े ह े अिधका-यांना िवचारले होते का? काम करीत 

असलेला तो भाग िविच  भाग होता. या भागाम ये अितवृ ी झा यामुळे जिमन भुसभुशीत झाली होती. 
भुसभुशीत जिमन अस यामळेु २० फुटापयत  माती काढली होती.  कॉ ॅ टरचे व अिधका-यांचे ल  न हत.े 
काम करीत असताना जी यं णा पािहजे होती ती न हती. जिमनीवरची माती घसरली तर इमज सी ितथे कोण 

होत?े कामगारांना िचलखत न हते. कॉ ॅ टरने यांना फसिवले. नेेजचे अमृत योजनेचे काम होते. संबधंीत 

अिधका-यांना व थािनक ठेकेदाराला िश ा िमळाली पािहजे. याचंी घरे गेली आहते यामुळे यांना नुकसान 
भरपाई िमळाली पािहज.े फायर ि गेडचा कमचारी वाचवायला गलेा परंतू यालंा याचा जीव गमवावा 
लागला. पैसे दले तर आ  कत  केले अस ेनाही. खूप ददुवी घटना होती. ठेकेदाराला आदशे दले जातील या 
प दतीने कामकाज रािहल ेपािहजे. हा कामगार कॉ ॅ टरचा होता. कॉ ॅ टरची जी र म होती ती शंभर ट े  
मदत िमळाली पािहजे.  फायर ि गेडचा कमचारी २६ वषाचा होता. या ठकाणी याला वीरमरण आले आह.े 

आईचा आ मा काय असतो तो मािहत आह.े आईवडील, सासूसासरे व प ी यांची प रि थती वडेीिपसी झाली 

होती. तु ही आता याचे बायकोला सावरा. ितला चांग या पो टवर नोकरी दणेार आहोत असे बोलत होते. ह े



 
 
सगळयांना मािहत असू दया.  असे ख  ेअसलेले काम करीत असाल तर आता जागे हा. कामकाज करताना 
धोका होणार नाही अशी घटना परत घडणार नाही अशी द ता यावी.  

मा.चौघलु े– वामी िववेकानंद सोसायटी या ठकाणी थाप य िवभागाने ख  ेकेले आह ेपरंतु ते बुजिवल ेनाही. 

झाडूवाली येत नाही.    कॉ ॅ टरने झाडूवा या द या आहते. आठ, पंधरा  दवस झाले आहते  कचरा पडलेला 
आह.े झाडूवा यांना साफ सफाई करायला पाठवा.   
मा.राजापरेु – र यात खूप ख  े झाले आहते. शाळेत मुलांना मिहला सोडवायला जाताना पड या आहते.  
ताबडतोब र यावरील ख  ेबुजिव यात यावेत. 
मा.माई काटे -   पा या या टाक जवळ तीन वषापासून एक वॉचमन राहतात. यांचेजवळ १०,१५ कु ी, 

८,१० मांजर आहते. यांचेकड ेजाताना गेट उघडले तरी िभती वाटते.  या लोकानंा काढायला पािहजे.  

सरु  िवभाग –  नवीन वॉचमन राहतो. तो अपगं आह े हणून यांना ठेवले आह.े पुढ या वेळेस याला काढून 
टाकणेत येईल. 
मा.आशा शडग े– उ ान, मशानभूमीमधील माणसेच सापडत नाही. नवीन टडर काढले नाही यामुळे याला 

आपोआप मुदत िमळणार आह.े  मशानभूमीम ये गुटखा, गांजा खाऊन घाण करतात. तेथे काय कार 

चालतात या सगळया गो ी आ ही बघाय या का? पािलके या आवाराम य े का या घटना घडतात. ही      
अिधका-याची जबाबदारी आह.े या ठकाणी गाय बांधली आह.े पावणदेोन कोटी पये खच केले आह.े काही 
तरी हीजन हणून काम केले आह.े एकही िस यरुीटी कामावर नसतो. कमचा-यांना िश त नाही. गाडनम य े
वॉचमन नसतो. कुणाचे ठेके आहते याबाबत वॉडमधील सव मािहती पािहजे.  
मा.माई काटे – तीन वषापासून िव तु िवभागान ेएलइडीचे सुिवधा द या  नाहीत. 
मा.सजंय खाबड े-  एलइडीची पधंरा दवसात व थाकर यात येईल. चार मिह यानी ए ीमट होईल. ए ीमट 
झा यावर पाठपरुावा कर यात येईल.  
मा.माई काटे- चार मिहने थाबं यापे ा जु या फट गला काय करता येईल का बघा.                                                                                                                             
मा. सभापती : स मा. सद य यांनी भाग कामकाजाबाबत काही सुचना असतील  या करणेस मा यता दणेेत 

येत आह.े तदनतंर माह ेिडसबर २०१९ या िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात आल े. 
-------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घणेते आलले ेिवषय घणेते आल.े. 
 

ठराव क. ११       िवषय .-  १ 
दनांक –०५/१२/२०१९      िवभाग - 

सुचक – मा. माधवी राज  राजापुरे    अनुमोदक -  मा.सीमा चौगलेु  

सदभं – मा.माधवी राज  राजापुरे यांचेकडील   दनांक ०५/१२/२०१९ चा ताव.     
भाग . ३१ नवी सांगवी, पपळे गुरव भागातील खालील नवीन कामांचा िव तु िवभागामाफत    

अंदाजप काम ये समावेश कर यात यावा. 
१) भाग . ३१ मधील मुख चौकांम ये हायमा ट द ाचंी व था करणे. 
२) भाग . ३१ मधील सव चौकांम ये सी.सी.टी. ही कॅमेराचंी व था करणे आिण वाहतुक िस ल 

व था करण.े 
३) भाग . ३१ म ये न ाने िवकसीत र यांवर दवाब ीची सोय करणसे मा यता दणेेत येत आह.े   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         ---------- 

मा.सभापती – मा.सव नगरसेवक, अिधकारी/कमचारी सवच िमट गला उपि थत रािहले याब ल सवाच े
आभार मानतो व िमट ग संपली असे जािहर करतो.  
 

 
               सही/- 

अंबरनाथ चं कातं कांबळे 
सभापती ह भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
कासारवाडी- ३४. 



 
 
जा. .ह ेका/कािव/ १२३/२०१९                                                                                                                        
दनांक –  २०/१२/२०१९ 

              सही/- 
शासन अिधकारी तथा सिचव 

     ” ह”   े ीय कायालय 
िपपरी चचवड महानगरपािलका 
        कासारवाडी – ३४. 

त – सव संबधंीत शाखा मुख व शाखािधकारी          
        यांचेकड ेपढुील यो य या कायवाहीसाठी सादर. 
 

 

 

 

 


