
              पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                            ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . १२ 
                                             सभावृ ांत 
दनांक १३/०३/२०१५                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे माच २०१५ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक १३/०३/२०१५ 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. ीमती आरती सुरेश च धे    अ य ा 
२.     मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  सद या 
३.     मा. ीम. काळे िवमल रमेश   सद या 
४.     मा. ीमती पाडाळे िनता िवलास   सद या 
५.     मा. ी. िवनोद जयवंत नढे    सद य 
६.     मा. ीमती तापक र अिनता म छ   सद या 
१०.    मा. ी.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे   सद य 
११. मा. ी. नांदगुडे िवलास एकनाथ   सद य 
१२. मा. ी. बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
१३. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
१४. मा. ीमती जवळकर वैशाली रा ल  सद या 
१५. मा. ी. जगताप राज  गणपत    सद य               
                                ---------- 
    यािशवाय मा. मनोज लोणकर, शासन अिधकारी तथा सिचव, मा. रामदास तांबे, 
कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा, मा. गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. एस.एस. 
च हाण, कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. िनतीन देशमुख, उपअिभयंता िव ुत,  मा. ग टुवार 
कायकारी अिभयंता जलिन:सारण, मा. मोद बासे, उपअिभयंता,बीआरटीएस, मा.अिनल 
राऊत, उपअिभयंता, बीआरटीएस, मा. अजय जाधव, मा. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, 
मा. सौदाई, सोनवण,े कोतवडेकर, आरो य िनरी क, मा. अंकुश क डे, किन  अिभयंता, थाप य 
िवभाग इ. अिधकारी उपि थत होते. 
 
 सव थम मा. अ य ा यांनी बैठक स सु वात करणेबाबत सूचना द या. 
 
सिचव – ड भाग सिमती कायपि का . ११ माह े फे ुवारी २०१५ चा सभावृ ांत कायम 
करणेस मा यता िमळावी. 
मा. अ य  – ड भाग सिमती माह ेफे ुवारी २०१५ चा सभावृ ांत कायम करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
 



सिचव – ड भाग सिमती कायपि का . १२ वरील िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
 
ठराव .५१                                                            िवषय . १ 
दनांक  १३ /०३ /२०१५                                  िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे            अनुमोदक– मा. काटे श ु  उफ बापू सीताराम  
 संदभ – मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे  यांचा दनांक १०/१२/२०१४ रोजीचा ताव 
  पपळे सौदागर भाग . ५५ येथील महादेव मं दराजवळ जुना पीएमपीएमएल 
बस टॉप असुन तो पूणपणे मोडकळीस आलेला आहे.ितथे वाशांची बरीच गद  असते. सदर 
बस टॉप वि थत नस यामुळे वाशांची गैरसोय होत आहे. सदर बस टॉपचे नुतनीकरण करणेचे 

तावास मा यता देणेत येत आहे.  
 
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                            ------------ 
ठराव .५२                                                             िवषय . २ 
दनांक  १३ /०३ /२०१५                                        िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे                 अनुमोदक– मा. मा. काटे श ु  उफ बापू  
                                                                                     सीताराम  
संदभ – मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे  यांचा दनांक १०/१२/२०१४ रोजीचा ताव 
  रहाटणी भाग . ५५ येथील मनपा शाळेजवळ जुना पीएमपीएमएल बस टॉप असुन 
तो पूणपणे मोडकळीस आलेला आहे.ितथे वाशांची बरीच गद  असते. सदर बस टॉप वि थत 
नस यामुळे वाशांची गैरसोय होत आहे. सदर बस टॉपचे नुतनीकरण करणेचे तावास मा यता 
देणेत येत आहे.  
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                            ------------ 

तदनतंर मा. अ य  यांचे मा यतेने सभेम य ेखालील माणे ऐनवेळचे िवषय दाखल क न 
घेणेत आल.े 
१) ड ेि य कायालय िव ुत िव भागाकडील “वीजिबले “ व “हाय ोिलक लॅडर वाहने 

भाडयाने घेणे या लेखािशषावरील तरतुद “ थायी आ थापना” या लेखािशषावर वग करण े
२) काळेवाडी येथील कै. बंडू नामदेव नढे ाथिमक शाळेम ये उदुचे वग घेतल े जात असुन 

सदर उद ुवगाना जैनाबी उद ुशाळा असे नामकरण करणे 
३) भाग . ४७ काळेवाडी योितबानगर येथील योितबा िव ल खमाई व ( ाने र) 

माऊली मं दर ही  मं दरे एक   अस यामुळे कॉलनी या सु वातीला कमान करणे 
४) भाग . ५४  पपळे िनलख भागातील मौजे वाकड येथील स.नं. २१० रिहवाशी  

िवभागातील िमळकतधारकांसाठी र याची आव यकता अस यान ेमहापािलके या मंजुर 
िवकास आराखडयातील ४५ मीटर डी.पी. र यापयत मौजे  पपळे िनलख येथील स.न.ं 
२७ मधुन १८ मी. ं द र ता हा मौजे वाकड येथील स.न.ं २१० मधुन ४५ मीटर 
र यापयत मुंबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये 
१२मीटर नॉन डीपी र ता घोिषत करणे 



 
ऐनवेळी दाखल कर यात आले या वरील िवषयावर खालील माणे मंजुरी देणेत आली. 

ठराव .५३                                                           िवषय . २ 
दनांक  १३ /०३ /२०१५                                            िवभाग –  िव ुत 

संदभ : ड ेि य अिधकारी यांचेकडील ताव .ड /ेिव/१/कािव/२४०/२०१५ द. ४/३/२०१५  
 ड ेि य कायालयाचे   िव ुत िवभागाकडील “ थायी आ थापना” या लेखािशषावरील 
सन २०१४-१५ या आ थक वषासाठी र. . ३,७०,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली 
होती. माह े फे ुवारी २०१५ अखेर “ थायी आ थापना “ या लेखािशषाव न र. . 
२,९९,३३०१९/- इतका खच झाला असुन माह ेमाह ेफे ुवारी २०१५ चे मािसक वेतन बील र. . 

७,२६,४२३/- अदा करणेकामी तसेच माह े जानेवारी २०१५ चे अितकािलन भ ा बील अदा 
करणेकामी र. . २,९०,०००/- अशी एकूण र. . १०,१६,४२३/- तरतूद कमी पडत आहे.  सबब 
िव ुत  िवभागाकडील “वीजिबल”े या लेखािशषावरील  द. ३/३/२०१५ रोजी असले या िश लक 
तरतुद र. .  ९,०७,२३०/-  मधुन र. . ५,५०,०००/- व  “हाय ोिलक लॅडर वाहन ेभाडयाने 
घेणे” या लेखािशषावरील दनांक ८/१/२०१५ रोजी या िश लक तरतुद र. . ११,१४,५६५/-  
मधुन र. . ५,००,०००/- अशी एकूण र. . १०,५०,०००/- तरतुद थायी आ थापना या 
लेखािशषावर वग करणेस या तावाने मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                            ------------ 
ठराव .५४                                                            िवषय . ३ 
दनांक  १३ /०३ /२०१५                                            िवभाग –  थाप य िवभाग 

सुचक – मा.िवनोद जयवंत नढे                            अनुमोदक– मा.िनता िवलास 
पाडाळे 
संदभ – मा. िवनोद जयवंत नढे यांचा दनांक १३/०३/२०१५ रोजीचा ताव 

काळेवाडी येथे कै. बंडू नामदेव नढे ाथिमक शाळा असुन सदर शाळेम ये उदुचे वग घेतले 
जात असुन सदर उद ुवगाना जैनाबी उद ुशाळा असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                            ------------ 
ठराव .५५                                                            िवषय . ४ 
दनांक  १३ /०३ /२०१५                                            िवभाग –  थाप य िवभाग 

सुचक – मा.िनता िवलास पाडाळे                                अनुमोदक– मा. िवनोद जयवंत नढे 
संदभ – मा. मा.िनता िवलास पाडाळे यांचा दनांक १३/०३/२०१५ रोजीचा ताव 

भाग . ४७ काळेवाडी योितबानगर येथील योितबा िव ल खमाई व ( ाने र) 
माऊली मं दर ही  मं दरे एक   अस यामुळे कॉलनी या सु वातीला कमान करणेचे तावास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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



ठराव .५६                                                            िवषय . ५ 
दनांक  १३ /०३ /२०१५                                            िवभाग - नगररचना 

सुचक – मा.आरती सुरेश च धे                                अनुमोदक– मा. राज  गणपत जगताप 
संदभ – मा. आरती सुरेश च धे  यांचा दनांक १३/०३/२०१५ रोजीचा ताव 

भाग . ५४  पपळे िनलख भागातील मौजे वाकड येथील स.नं. २१० रिहवाशी  
िवभागातील िमळकतधारकांसाठी र याची आव यकता अस यान ेमहापािलके या मंजुर िवकास 
आराखडयातील ४५ मीटर डी.पी. र यापयत मौजे  पपळे िनलख येथील स.न.ं २७ मधुन  १८ 
मी. ं द र ता हा मौजे वाकड येथील स.न.ं २१० मधुन ४५ मीटर र यापयत मुंबई ांितक 
महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये १८ मीटर नॉन डीपी र ता घोिषत करणेचे 

तावास मा यता देणेत येत आहे.  
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  

                            ------------ 
 यानंतर मा. ड भाग सिमती सद यांनी ड ेि य कायालय प रसरातील  िविवध 

सम यांबाबत आपले मत मांडल.े 
मा. िनता िवलास पाडाळे: – कचरा उचलणे या कामासाठी नेमून दले या गाडया िनयिमतपणे 
येत नाहीत. 
 सहा. आरो यािधकारी बडाळे :– एकूण पाच गाडया कचरा उचलणेकामी नेमले या आहेत. 
म यंतरी या काळात टायर अभावी कामात अडचणी हो या परंत ुआता गाडया वेळेत येऊन कचरा 
उचलणेचे काम करीत आहेत. संबंिधतांना स मा. सद यांशी संपक साधून सम वय साधुन कामकाज 
करणेबाबत सूचना देणेत येतील. 
मा.िवनोद नढे :– सहकार कॉलनी मांक २ व ३ मधील भूयारी गटर योजनेचे कामकाज करणारे 
ठेकेदार यांची नागरीकांशी बोल याची प दत यो य नाही. िप या या पा याचे कने शनवर भूयारी 
गटाराचे पाईप टाक यात येत आहेत. कामाचा दजा  िनकृ  आह.े सदर कामाची पाहणी करावी. 

सदर बाबीस मा. िनता पाडाळे यांनी अनुमोदन दले. सदर कामाचा राडारोडाही उचलणेत 
आलेला नाही.  
मा. अिनता म छ  तापक र :– कचरा गाडयांचे टायर पं चर झाले तर पयायी गाडीची 
उपल धता होत नाही. टेपनीची गरज आहे. 
सहा. आरो यािधकारी बडाळे :–  सदर कामी एका वतं  वाहनाची सोय कर यात आली आहे.  
मा. राज  जगताप: – सव थम मा. रामदास तांब,े कायकारी  अिभयंता व मा. जावळे, 
उपअिभयंता यांचे अिभनंदन करतो. गे या ७-८ वषापासुन असलेला पा याचा  आता सुटला 
आहे. तसाच भाग . ५६ येथील  मिशदी या जवळ या र या या डांबरीकरणा या कामाचा 

 थाप य िवभागान े सोडवावा. या ठकाणी पोलीस बंदोब ताची आव यकता आहे या 
ठकाणी पोलीस बंदोब त उपल ध क न घेणेकामी पोलीस खा यास रतसर प  देऊन पाठपुरावा 

क न कायवाही पूण क न यावी. स ि थतीत प ा शेडचे अित मण वाढल ेअसुन त ेलवकरात 
लवकर काढ याची कायवाही करावी. 



कायकारी अिभयंता ड े का थाप य ी. दांगट: – भाग . ५६ म ये मिशदी या जागेबाबत 
कायवाही शेवट या ट यात आहे.  
मा. कैलासभाऊ थोपटे – रायगड कॉलनी त ेनखात ेव ती या १५ फुटी र यावर दो ही बाजंूना 
हातगाडयांनी अित मण चालू आहे. सदर हातगाडयांचे कायम व पी अित मण हटिवणेत यावे. 

 शासन अिधकारी :- हॉकस झोनची कायवाही कर यात येत आहे. दर यान र यावर अित मण  
          करणा-या हातगाडयांवर िनयिमत कारवाई कर यात येत आहे.  

मा. अिनता म छ  तापक र: – नवीन पे ह ग लॉक बसिवणेबाबत कायवाही कर यात आलेली 

नाही तसेच डांबरीकरणाची कामे चालू नाहीत. तापक रनगर येथे ख यांचे माण खुप आहे. 
कायकारी अिभयंता थाप य ी. दांगट :- डांबरीकरण व पे ह ग लॉक बसिव याची कायवाही 
सु  आहे.  
मा.  िनता िवलास पाडाळे: – एम एम कुल समोर िस ल चालू असुन तेथे कोणीही वाहतुक 
पोलीस नसतो. बीआरटी िवभागान े या बाबत काय कायवाही केली आहे तसेच बीआरटीएस 
िवभागाकडून काय कामे कर यात येतात याची मािहती स मा. नगरसद यांना देणेत येत नाही.  
योितबा कॉलनी येथील कामकाज झालेले नाही. कामाचा दजा िनकृ  आहे. टॉम वॉटर ेनेजचे 

साफसफाई वि थत नाही.  
मा. राऊत, उपअिभयंता बीआरटीएस: – सदर र यावरील िस लचे ऑपरेशनचे कामकाज िव ुत 
िवभागाकडून कर यात येत.े उवरीत या या ठकाण या त ारी ा  होतील या या त ार चा 
िनपटारा कर यात येईल.  

मा. आरती च धे:- पशू वै क य िवभागाचे कामकाज अितशय खराब आह.े र यावरील मोकाट 
कु ी व डुकरे यांचा बंदोब त लवकरात लवकर करावा. मा. िनता पाडाळे , मा. थोपटे सो.यांनी 
यास अनुमती दली. 

पश ूवै क य अिधकारी:- या कामी नवीन एज सी नेमणेत येत आहे. 
मा. श ु  उफ बाप ू काटे:- होडाफोन, बीएसएनएल, व इतर खाजगी कंप या या भूिमगत 
केबलचे कामासाठी र ता खोदाईचे कामासाठी महापािलकेकडे पैसे भरतात सदर  िनधी संबंिधत 

े ीय कायालयांकडे वग करावा वा र ता खोदाईचे ताव भाग सिमतीपुढे मंजुरीसाठी सादर 
करावेत. 
                                                                                          सही/- 

   (सौ. आरती सुरेश च ध)े 
सभापती 

ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
रहाटणी ४११०१७ 

मांक – ड/१३/कािव/ ४४/२०१५ 
दनांक –   ०८/०५ /२०१५                                                                    सही/-                                

शासन अिधकारी तथा सिचव 
            (सभाशाखा), 
          ड भाग सिमती 



 
 


