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                         पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                          ड भाग सिमती सिमती, 

कायपि का .६ 
सभावृ ांत 

दनांक  ०५/०९/२०१४                       वेळ दुपारी १२.०० वाजता 
  पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे स टबर २०१४ ची 
मािसक सभा शु वार  द. ०५/०९/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता ड ेि य कायालया या 
छ पती शा  महाराज सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस पुढील माणे 
स मा.सद य उपि थत होते. 
१.  मा. ीमती आरती च धे                         अ य , 
२. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे            सद य 
३. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
४. मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर  सद य 
 ५. मा. ी. बापू उफ श ु  िसताराम काटे               सद य 
६. मा. ी. गौतम सुखदेव चाबुक वार  सद य 
७. मा. ीम. उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  सद य 
८. मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद य 
९. मा. ीमती अिनता म छ  तापक र  सद य 
१०. मा. ी. िवलास एकनाथ नांदगुडे  सद य 
११. मा. ीमती. िशतल िव ल उफ नाना काटे सद य  
१२. मा. ी. राज  गणपत जगताप   सद य 
                                   -------------- 
 
 यािशवाय मा. द ा य एम. फंुद,े भाग अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी,  
तथा सिचव,सभा शाखा, मा.गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. रामदास तांब,े 
कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. सोनवण,े उपअिभयंता थाप य,मा. रामदास टकले, 
उपअिभयंता थाप य, मा.र व  पवार, उपअिभयंता जलिनसारण िवभाग, मा. एस. टी. 
आ हाळे, लेखािधकारी, मा. सहा. आरो य अिधकारी बडाळे, मा.जाधव, मु य आरो य िनरी क, 
मा. पाडवी, किन  अिभयंता िव ुत , मा. मुलाणी, मा. इदे, किन  अिभयंता जलिन:सारण 
इ यादी अिधकारी उपि थत होते. 
  सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या 
कामकाजास सु वात केली.  
  शासन अिधकारी तथा सिचव, ड भाग सिमती यांनी मागील सभा कायपि का . 
५ चा सभावृ ांत कायम कर यात यावा अशी सूचना मांडली. 
  मा. अ य  : मागील सभा कायपि का . ५ चा सभावृ ांत कायम कर यात येत 
आहे. 

तदनंतर मा. सद य यांचे मागणी माणे व मा. अ य  यांचे मा यतेने खाली नमूद 
केले माणे ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आले.  

 

  िवषय . १ - भाग . ५४ पपळे िनलख िवशालनगर येथील स.नं. २६ साठे कॉनर 
पाटबंधारे र ता ते शोले हॉटेल या र याचे कै. नारायण नामदेव साठे पथ, स.नं. २९ 
बी.आर.टी.र ता ते ी गु कृपा हौ सग सोसायटी र याचे कै. गजानन गणपत मगळे पथ , पपळे 
िनलख येथील आदशनगर भोसले चाळ समोरील र यास कै. आनंद भोसले चौक, आदशनगर 
र ता ते गणेशनगर मु य र यास राजमाता अिह यादेवी होळकर चौक, स.नं. २५, २६ 
िवशालनगर पाटबंधारे र ता मुळा नदीवर होणा-या घाटास कै. ानोबा च धे (माऊली घाट) असे 
नामकरण करणे 
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  िवषय . २ - पपळे िनलख येथील शारदा कॉलनी येथील स.नं. ४३/३ए/१ येथील 
दोन मोकळया जागा खेळाचे मैदान व लहान मुलांसाठी बाग कर यासाठी महापािलकेकडे 
ह तांतरीत करणे व खेळाचे मैदानास राणी ल मीबाई डांगण व लहान मुलांसाठी होणा-या 
बागेचे पा रजात बालो ान व सभागृह असे नामकरण करणे 
     िवषय : ३ - ड ेि य कायालय पाणी पुरवठा िवभागाकडील “ थायी आ थापना” या 
लेखािशषावरील र. . ६०,०००/-  तरतुद “अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर वग करण े
  िवषय . ४ - ड ेि य कायालय आरो य िवभागाकडील अ थायी आ थापना 
लेखािशषाव न छपाई या लेखािशषावर तरतुद वग करणे तसेच “वाहन इंधन” या लेखािशषाव न  
“वाहन िनवाह” या लेखािशषावर तरतुद वग करण े 
  िवषय . ५ - भाग . ४५ मधील पपरी वाघेरे या ठकाणी तपोवन र यावरील 
चौकास ी संत ाने र महाराज (माऊली) चौक, पपरी गाव ते काटे पपळे जुना रोड 
हयामधील एका चौकास हावी आळी , हावी आळीम ये वाळंुजकर वाडा असे नामकरण करणे, 
हावी आळी मधील एक वातं य सैिनक आहेत यांचे नावाचे फलक बनिव यात यावेत 

                                      ---------- 
ठराव . ११                                                  िवषय . १  
दनांक  ०५/०९/२०१४                                   िवभाग – थाप य  

सुचक – मा. आरती च धे                     अनुमोदक – मा. नीता िवलास पाडाळे 

 संदभ : मा. आरती च धे  यांचा द. १/९/२०१४ रोजीचा ताव 
 

िवषय . १ भाग . ५४ पपळे िनलख िवशालनगर येथील स.नं. २६ साठे कॉनर 
पाटबंधारे र ता ते शोले हॉटेल या र याचे नामकरण “कै. नारायण नामदेव साठे पथ”, स.नं. २९ 
बी.आर.टी.र ता ते ी गु कृपा हौ सग सोसायटी र याचे नामकरण “ कै. गजानन गणपत मगळे 
पथ” , पपळे िनलख येथील आदशनगर भोसले चाळ समोरील र यास “कै. आनंद भोसले चौक”, 
आदशनगर र ता ते गणेशनगर मु य र यास “राजमाता अिह यादेवी होळकर चौक”, स.नं. २५, 
२६ िवशालनगर पाटबंधारे र ता मुळा नदीवर होणा-या घाटास “कै. ानोबा च धे (माऊली 
घाट)” असे नामकरण करणे या तावास मा यता  देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                ------------- 

ठराव . १२                                                  िवषय . २  
दनांक  २२/०३/२०१४                                   िवभाग – थाप य  

सुचक – मा.िवलास नांदगुडे                     अनुमोदक – मा. आरती च धे  

  संदभ : मा. िवलास नांदगुडे यांचा द. ५/९/२०१४ रोजीचा ताव 
पपळे िनलख येथील शारदा कॉलनी येथील स.नं. ४३/३ए/१ येथील दोन मोकळया 

जागा खेळाचे मैदान व लहान मुलांसाठी बाग कर यासाठी महापािलकेकडे ह तांतरीत करणे व 
खेळाचे मैदानास “राणी ल मीबाई डांगण” व लहान मुलांसाठी होणा-या बागेचे नामकरण 
“पारीजात बालो ान व सभागृह” असे नामकरण करणे या तावास मा यता  देणेत येत आहे. 

 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                ------------- 

ठराव . १३                                                  िवषय . ३  
दनांक  ०४/०९/२०१४                                   िवभाग – पाणीपुरवठा                

  संदभ : ड ेि य अिधकारी यांचेकडील िवषय .ड े/पापु/१/कािव/८८१/२०१४ द.  
             ४/९/२०१४ रोजीचा ताव 
 ड ेि य कायालयाचे पाणीपुरवठा िवभागाकडे मानधनावर काम करणा-या कमचा-यांची 
मानधनाची िबले “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर खच  टाकणेत येतात. सदर 
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लेखािशषावर सन २०१४-१५ या आ थक वषाम ये र. . ५०,०००/- इतक  तरतुद  कर यात 
आलेली आहे. माहे जुलै २०१४ अखेर सदर “अ थायी अ थापना” या लेखािशषाव न र. . 
४५,६००/- इतक  तरतुद खच  पडली असुन र. . ४४००/- इतक  तरतुद िश लक आहे. 
पाणीपुरवठा िवभागाकडील कोपा व लंबर िश णाथ  कमचा-यांची मागील वषातील काही 
मानधन िबले या आ थक वषात खच  पडलेने व चालू आ थक वषातील मानधन िबलांकरीता 
उपल ध तरतुद कमी िश लक असलेने पाणीपुरवठा िवभागाकडील “अ थायी अ थापना” या 
लेखािशषावर  तरतुद वग करणे आव यक असलेने पाणीपुरवठा िवभागाकडील “ थायी 
अ थापना” या लेखािशषावर स या िश लक असलेली र म पये १,९९,५६,४७१/- या 
तरतुदीमधुन “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर र. . ६०,०००/- इतक  र म वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.    

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                ------------- 

ठराव . १४                                                  िवषय . ४  
दनांक  ०४/०९/२०१४                                          िवभाग – आरो य                

  संदभ : ड ेि य अिधकारी यांचेकडील िवषय .ड े/कािव/११९७/२०१४ द. ४/ ९/२०१४  
              रोजीचा ताव 
पपरी चचवड ड ेि य कायालयाचे आरो य िवभागाकडील कचरा वाहतुक िवभागासाठी 

वेळोवेळी वाहनांचे लॉगशीट हे म यवत  भांडार िवभागाकडून उपल ध क न दले जातात. परंतु 
काही वेळेस म यवत  भांडार िवभागाकडे लॉगशीट उपल ध नस यास ते कोटेशन काढून छपाई 
क न यावे लागतात. यासाठी येणारा खच हा आरो य िवभागाचे “अ थापना” या 
लेखािशषावरील आकि मक खच प रिश  ब मधील छपाई या लेखािशषाव न खच  टाक यात 
येतो. सदर लेखािशषावर सन २०१४-१५ या आ थक वषाम ये र. . १०,०००/- इतक  तरतुद 
करणेत आलेली आहे. स ि थतीत म यवत  भांडार िवभागाकडे लॉगशीट उपल ध नसलेने 
कोटेशन काढुन लॉगशीट छपाई क न घेणेत आलेले आहे. यासाठी र. . १३,५००/- इतका खच 
आलेला असुन या िशवाय कचरा वाहतुक िवभागाकडील वाहने दु तीकामी कायशाळा 
िवभागाकडे पाठिवणेकामी िवहीत नमु यातील अजाची छपाई क न घेणेसाठी अंदाजे र. . 
५०००/- इतका खच अपेि त आहे.  या दो हीही बाब साठी लागणारा खच पाहता आरो य 
िवभागाकडील “अ थापना” या लेखािशषावरील कायालयीन आकि मक खच प रिश  ब मधील 
छपाई या लेखािशषावर तरतुद कमी पडत असलेने सदर लेखािशषावर र. . २०,०००/- इतक  
तरतुद आरो य िवभागाकडील “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर असले या र. . 
५०,०००/- मधुन वग करणेस तसेच आरो य िवभागाकडील कचरा वाहतुक िवभागाकडील 
वाहनांचे करकोळ दु ती व पं चर िबले यासाठी माहे जुलै २०१४ अखेर र. . १,८६,३९०/- 
इतका खच झाला असुन र. . १३,६१०/- इतक  तरतुद िश लक आहे.  स ि थतीत कचरा 
वाहतुक िवभागाकडे असणा-या टाटा एसीई ४८ व काँपॅ टर व इतर  ४९ अशी एकूण ९७ 
वाहनांसाठी दरमहा र. . २०,०००/- इतका खच पं चरचे कामासाठी अपेि त असुन माहे जुलै 
२०१४ ते ३१ माच २०१५  या कालावधीसाठी वाहन िनवाह या लेखािशषावर आणखी र. . 
१,८०,०००/- इतक  तरतुद वग करणे आव यक अस याने आरो य िवभागाकडील महसुली खच 
तरतुद रिज टर मधील वाहन िनवाह या लेखािशषावर र. . १,८०,०००/- इतक  तरतुद “वाहन 
इंधन” या लेखािशषावरील असले या तरतुद र. . २,००,००,०००/- मधुन “वाहन िनवाह” या 
लेखािशषावर तरतुद वग कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

  सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                ------------- 

ठराव . १५                                                  िवषय . ५  
दनांक  ०४/०९/२०१४                                          िवभाग – थाप य 

सुचक – मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील)              अनुमोदक – मा. नीता पाडाळे  

  संदभ : मा.  उषा संजोग वाघेरे (पाटील) यांचा द. ५/९/२०१४ रोजीचा ताव 
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             भाग . ४५ मधील पपरी गाव ते काटे पपळे जुना रोड हयामधील एका चौकास 
“ हावी आळी” , हावी आळीम ये “वाळंुजकर वाडा” असे नामकरण करणेस, तसेच हावी आळी 
मधील एक वातं य सैिनक आहेत यांचे नावाचे फलक बनिव यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                ------------- 

यानंतर आरो य थाप य , पाणीपुरवठा, पशुवै क य व जलिन:सारण िवभागाचे 
कामकाजास अनुस न खालील माणे मा. सद यांनी यांचे मत  केले. 
मा. नीता पाडाळे:- आरो य िवभागाकडून व नगरी या ठकाणी दोन मिहने कचरा गाडया 
आले या नसलेचे िनदशनास आणुन दले. सदर ठकाणी प ा र ता नस याने आरो य िवभागाचे 
कमचारी गाडी आणता येत नसलेचे त ार करतात. सदर ठकाणी तातडीने र ता कर यात यावा 
तसेच धुरीकरणाची गाडी िनयिमत पाठिवणेत यावी. तसेच टॉम वॉटर पाईपलाईनचे काम 
पाठपुरावा के यानंतरच सु  करणेत आलेले अस याचे िनदशनास आणुन दले.  
मा. कैलासभाऊ थोपटे : कचरा उचल या या कामावर यो य िनयं ण नस याने वेळेवर कचरा 
उचलला जात नाही. कचरा उचल यासाठी कची आव यकता आहे. भाग अिधकारी यांनी या 
बाब कडे ल  देणे आव यक आहे.   
मा. ी. श ु  काटे : पपळे सौदागर येथ े या प दतीने ११० सोसायटयांमधील कचरा 

उचल याची कायवाही कर यात येत आहे या प दतीने संपुण ड भाग प रसरात कायवाही 
कर यात यावी.  
सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे – नवीन गाडया आ यानंतर सव भागांसाठी िनयोजन करता 

येईल. 

ेि य अिधकारी ी. फंुदे – सहा. आरो यािधकारी, आरो य  िनरी क यांनी वत: य  पाहणी 

क न तातडीने आव यक ती कायवाही करावी.  

मा. ी. श ु  काटे – गाडीचे िनयोजन कधी होईल याबाबत भाग अिधकारी यांनी खुलासा 

करावा 
ेि य अिधकारी ी. फंुद े– ड भागासाठी दोन काँपॅ टर अथवा चार क िमळणेसाठी आरो य 

कायकारी अिधकारी यांचेकडे या पूव च प वहार कर यात आला आहे. 
मा. ी. कैलासभाऊ थोपटे – टॉम वॉटर ेनचे चबस आतापयत कती व छ कर यात आले 

आहेत याची मािहती पुढील भाग सिमतीम ये सादर करावी.  या या ठकाणी टॉम वॉटर 

ेनची कामे कर यात आली आहेत या ठकाणी लोप कर यात आलेला नाही. कामाचा दजा 

िनकृ  आह.े  

सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे – आतापयत १८६ चबस साफ कर यात आलेली आहेत. मा.  

मा. ी. श ु  काटे – एका ेनेज लाईनवर ५०० कने शनची मता असुन या ठकाणी 

मतेपे ा जा त कने शन देणेत आलेली आहेत. टॉम वॉटरला पाणी जाणेसाठी जागा िश लक 
नाही.तसेच टॉम वॉटर ेनेज या चबरची झाकणे रा ीचे वेळी चोरीस जात आहेत. या कामी 
पोलीस कं लट करणेत यावी तसेच स याचे टाम वॉटर ेनेजचे कामासाठी पयायी माग काढणे 
आव यक आहे. भिव यातील वाढणा-या लोकसं येचा िवचार क न ेनेज लाईनचे काम करणे 
आव यक आहे. जलिन:सारण िवभागाकडील अडचण चा िवचार करता कायकारी अिभयंता 
जलिन:सारण ड ेि य कायालय ी. काची यांना पुढील सभेस उपि थत राहणेकामी सूचना 
देणेत या ात.  
मा. ीमती पाडाळे – ेनेज लाईनचे कामासाठी अंदाजप क य तरतुद खुप कमी आहे. ठेकेदारांची 

फ  दोन माणसे काम करतात ती वाढवावी. 
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मा. ीमती तापक र – पाणीपुरवठा िवभाग, िव ुत व आरो य िवभागाचे सव अिधकारी व 

कमचारी यांचे चांग या कामाबाबत अिभनंदन करते. जलिन:सारण िवभागाने यांचे कामात 
सुधारणा आणावी.  ड भाग े ात कु यांचा ादुभाव खुप असुन याबाबत पशु वै क य 
िवभागाकडून यो य ती कारवाई कर यात येत नाही.   

         पशुवै क य िवभागाचे कामकाजाबाबत नाराजी  कर यात आली. याबाबत 
मा. ी. राज  जगताप , मा. ीमती पाडाळे यांनीही ती  नाराजी  केली.  भागातील काही 
ठकाणी डुकरांचा ादुभाव चंड अस याने याबाबतही पशु वै क य अिधकारी यांचेकडून 

काहीही कायवाही कर यात येत नसलेबाबत मा. ी. बोकड, मा. ी. जगताप यांनी नाराजी 
 केली.  

         मा. ी. रामदास बोकड - पशु वै क य िवभागाकडील या सं थेला काम देणेत आलेले 
आहे या सं थे या कमचा-यांना मराठी भाषा समजत नाही.  वैदुव ती येथे डु र व कु े पकडणारे 
लोक आहेत, पशुवै क य िवभागाने मागणी के यास यांना मनु यबळ उपल ध क न दे यात 
येईल, मा  वरीत कारवाई कर यात यावी. 
              मा. ी. काटे, मा. ीमती पाडाळे, मा. अ य ा ीमती च धे, मा. ी. काटे मा. 

ीमती िशतल काटे :- स ि थतीत ड भाग ह ीतील पाणीपुरवठया या वेळेबाबतचे िनयोजन 
बदलावे. भागातील काही ठकाणी रा ी या वेळेस पाणीपुरवठा कर यात येतो कवा काही 
ठकाणी दुपारचे कालावधीत कर यात येतो यामुळे सवसामा य नोकरवगातील नागरीकांना 

पाणी िमळत नाही. 
   मा.कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा ी. रामदास तांबे – गे या २-३ दवसात पाणी 

गळतीचे संग उ व यामुळे काही ठकाणी पाणी पुरवठयाम ये अडथळे आले होते. तसेच काही 
भागांम ये झो नग क न टाक  पूण मतेने भ न घेऊन नंतर पाणीपुरवठा कर यात येत आहे.  

   मा. ीमती पाडाळे, मा. ी. काटे, मा. ीमती काटे, मा. ी. कैलासभाऊ थोपटे – पाणी 

पुरवठया या वेळांचे पुन नयोजन करावे.  
       मा. ी. रामदास बोकड - सुदशननगर येथील केबल आतापयत सहा वेळा तोडलेली 

आहे. सदर ठकाणी एक नारळाचे झाड आहे. सदर झाड खाजगी मालक चे असुन महािवतरणने 
महापािलकेस सदर ठकाणी असले या नारळा या झाडामुळे केबलचे नुकसान होत असलेबाबत 
कळिवले आहे. उ ान िवभाग याबाबत काहीही कायवाही करत नाही.  
             उ ान िनरी क ी.गोसावी – सदर बाबत मा. अित र  आयु  सो. यांचेकडे ताव 

सादर केलेला आहे. वरीत कायवाही करणेत येईल.  
                मा. ी. राज  जगताप – ड भाग सिमती या पुढील सभेस ड ेि य 

कायालयाकडील सव िवभाग मुख, उपअिभयंता, किन  अिभयंता, आरो य िनरी क यासह 
बीआरटी, पशुवै क य, उ ान, महािवतरण इ यादी सव िवभागांचे िवभाग मुख उपि थत 
नस यास सभे या कामकाजाचा िनषेध क न मा. आयु  यांना  भाग सिमती या वतीने लेखी 
िनवेदन देणेत येईल.  
 

      तदनंतर मा. अ य ा यांनी बैठक संप याचे जाहीर केले. 
                                                                                 सही/- 

                                                                                 (आरती च धे ) 
                                                                                   सभापती 
                                                                      ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                             रहाटणी ४११०१७                                                                 

मांक – ड/१३/कािव/७६/२०१४                             
दनांक –१३/०९/२०१४                                                  सही/-                           

                                                                       शासन अिधकारी तथा     
          सिचव (सभाशाखा)  

                                                                                ड भाग सिमती 


