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         पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- १८. 

मा.ह भाग सिमती सभा 

कायपि का माकं – ०५ 
सभावृ ातं  

दनांक – ०५/०९/२०१९          वेळ – दपुारी – २.३० वा. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 पपरी िचचवड महानगरपािलके या मा. ह भाग सिमतीची मािसक सभा दनाकं ०५/०९/२०१९ 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.  
 

अ. . स मा.सद यांची नाव े  
१ मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत सभापती 

२ मा.बनसोड ेराज ूिव नाथ सद य 
३ मा.काटे वाती (माई) चं कांत सद या 
४ मा.राजापरेु माधवी राज  सद या 
५ मा.चौगुले सीमा द ा य सद या 
६ मा. कणसे संजय गुलाब  नामिनदिशत सद य 

 
 यािशवाय मा.संदीप खोत -  े ीय अिधकारी,  ी.कोळप एस.डी.  शासन अिधकारी, - ी.सुप े ए.के. 
लेखािधकारी, ी.रामे र मोहाडीकर  - उपअिभयंता जलिन:सारण िवभाग, ीम.मोमीन झेड.आय.- उपअिभयंता, 

ी.मोहन ख  े– उपअिभयंता-झो.िन. प.ू, ी.मोरे चं कांत – .उपअिभयंता (उ ान था.), ीम.एस.एस.कुलकण  , 

क.अिभयंता, ी.दांगडे सुिनल ानदवे – क.अ. थाप य ीम.सी.ए.मोरे – .उपअिभयंता( था.उ.), ी.संदीप जीवन 

लोहकरे – क.अ.जलिन:सारण, ी. समीर दळवी – क.अिभयंता –िव ुत, ी.के.एस.अंदरेु – क.अिभयंता, ीम. ीती 

यादव – क.अिभयंता- जलिन:सारण, ी.कोतकर पी.बी. क.अ.झोिनपू थाप य, , , ी.एस.एन.गज – क.अिभयंता, 

ी.मह  के.दवेरे – क.अिभयंता ( था), ी.सानप एस.एस.-क.अिभयंता,  ी.एस.ए.बगली- क.अिभयंता, ी. मोद 

बांदल –तारतं ी (िव), ी.डी.एस.सासवडकर- सहा.आरो यािधकारी, ी. एस.बी.लांडग े – उ ान सहा यक, 

ी.जे. ही.पटेल-सहा.उ ान अिध क, ी.आर.जी.िशरसाट – उ ान सहा यक (उ ान)  ी.अजय जाधव – मु य 

आरो य िनरी क, ी.संजय बबनराव मानमोड े – आरो य िनरी क, , ीम.र मी तुंडलवार – आ.िन., 

ी.एस.एच.चौहान – आरो य िनरी क आरो य, उ दव डवरी –आ.िन. कचरावाहतकु,   
------------ 

मा. सभापती – सव स मा सद य व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत क न सभेस सु वात करणेत येत आह.े 
       -----------       

खालील माण ेसुचना मांड यात आली. 
सुचक – मा.संजय कणस े       अनुमोदक – मा.राजू बनसोड े

मा.कणस े सजंय गलुाब – नामिनदिशत सद य – आप या दशेाचे माजी अथमं ी मा अ णजी जेठली यांचे पंधरा 
दवसापवु  द:ुखद   िनधन झाले अस याने पपरी चचवड महापािलके या वतीने सव अिधकारी व पदािधकारी यांनी 
यांना दोन िमनीटे दांजली अपण कर यात यावी. 

  (सदर सुचना सवानुमते मा य झाली.) 
    (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली) 
 
मा. सभापती : आज दनांक ०५/०९/२०१९ रोजीची मािसक सभा दनांक ०९/०९/२०१९ पयत तहकूब 
कर यात यते.  

                                                                              सही/- 
अंबरनाथ चं कातं कांबळे 
सभापती ह भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
कासारवाडी- ३४. 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- १८. 

मा.ह भाग सिमती सभा 

कायपि का माकं – ०५ 
सभावृ ातं  

दनाकं ०५/०९/२०१९ची तहकूब सभा 
 

दनांक – ०९/०९/२०१९          वेळ – दपुारी – २.३० वा. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 पपरी िचचवड महानगरपािलके या मा. ह भाग सिमतीची मािसक सभा दनाकं ०५/०९/२०१९ रोजी 

दपुारी २.३० वा.ची तहकूब सभा दनांक ०९/०९/२०१९ रोजी दपुारी २.३० वा. ह े ीय कायालयातील 
प.ंदीनदयाळ उपा याय  सभागृहाम य े आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माण े
मा.नगरसद य/नगरसद या उपि थत होते.  

अ. . स मा.सद यांची नाव े  

१ मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत सभापती 

२ मा.शाम गणपतराव लांड े सद य 

३ मा.सुजाता सुिनल पालांड े सद या 

४ मा.आशा धायगुड े– शडगे सद या 

५ मा.उषा उफमाई मनोहर ढोरे सद या 

६ मा. थोरात ाने र मुरलीधर ि वकृत सद य 

७ मा.कणसे संजय गुलाब  नामिनदिशत सद य 

  
 यािशवाय मा.संदीप खोत-  े ीय अिधकारी,  ी.कोळप एस.डी. शासन अिधकारी, ी.सुप े ए.के. 
लेखािधकारी,  ी.रामे र मोहाडीकर  - उपअिभयंता जलिन:सारण िवभाग, ीम.मोमीन झडे.आय.- उपअिभयंता, 

ी.मोहन ख  े– उपअिभयंता-झो.िन. प.ू, ी.िवजय सह भोसले – उपअिभयंता,   ी. दलीप धुमाळ – उपअिभयंता, 

(िव),  ी.मोरे चं कांत – .उपअिभयंता (उ ान था.), ीम.एस.एस.कुलकण  , .उपअिभयंता, ीम.ए.ए.मोरे – 

क.अिभयंता( था.उ.), ी.संदीप जीवन लोहकरे – क.अ.जलिन:सारण, ी. जतीकर आर.एन. - क.अ.जलिन:सारण, 

ी.के.एस.अदंरेु – क.अिभयतंा, ीम. ीती यादव – क.अिभयंता- जलिन:सारण, , ी.एस.एन.गज – क.अिभयंता, 

ी.मह  के.दवेरे – क.अिभयंता ( था), ी, ी.शामसुदंर बनसोड े – क.अिभयंता (िव ुत), ी.दाढे ए.जी.क.अ. 

बीआरटीएस, ी.कोतकर पी.बी. –. क.अ.झोिनप,ू ी.एस.ए.बगली- क.अिभयंता, ी. मोद बांदल – तारतं ी, 

ी.डी.एस.सासवडकर- सहा.आरो यािधकारी, , ी.जे. ही.पटेल-सहा.उ ान अिध क, ी.आर.जी.िशरसाट – उ ान 

सहा यक (उ ान)  ी.अजय जाधव – मु य आरो य िनरी क, ी.संजय बबनराव मानमोड े – आरो य िनरी क, 

, ीम.र मी तुंडलवार – आ.िन.,  ी.उ दव डवरी –आ.िन. कचरावाहतुक,  सौ.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 े स टबर २०१९ या दनांक ०५/०९/२०१९ रोजीची तहकूब सभा दनाकं 

९/९/२०१९ रोजी मािसक सभेच ेकामकाज सु  कर यात मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : आज या सभचेे कामकाज सु  कर यात मा यता दणेेत येत आह.े 
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शासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा : मागील सभा कायपि का .०५ माह े स टबर २०१९ चा 

सभावृ ांत कायम कर यात मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : माह ेस टबर २०१९ कायपि का . ०५ चा सभावृ ांत कायम कर यात मा यता दणेेत यते 

आह.े  

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

मा. सभापती : स मा. सद य यांनी भाग कामकाजाबाबत काही सुचना असतील  या करणेस मा यता दणेेत 

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

मा.शाम लाडं े – स या सणासुदीचे दवस आहते यामळेु  व छते या बाबत हयगय क  नय.े  आम या 
सवा या मा यतेने सव काम पुण करणे. झोपडप ीत राहणारे लोक आपले आहते. यामुळे यांचेकडील सव 
व छतेची काम पुण करावी. सणासुदीचे दवसाम ये दसरा, दवाळीपवु च सव व छतेची काम ेपुण करावीत. 

मा.आशा शडग े – पाणी पुरवठा काही ठकाणी बंद होता. पाणी परुवठा करणेबाबत वेळेत बदल केला तर 
सवाना याची क पना दे यात यावी. चारही भागाम य ेपाणीपरुवठा करणेबाबतची वेळ िन ीत केल ेआह ेत े
सांग यात यावे. सगळीकड ेपाणीपुरवठयाबाबत सम या िनमाण झाली आह.े याबाबत यो य िनणय यावा. 

ीम.कुलकणी- क.अिभयतंा पाणीपरुवठा -  ी.पाटील एस.डी.उपअिभयंता यांचेकडील चाज स या मा याकड े
आह.े पढु या वेळेस पाणीपुरवठा करणसेंदभात काही अडचणी असेल तर फोन कर यात येईल. ॅ हलची गाडी 
वॉलवर उभी अस यामुळे पाणीपुरवठा करता आला नाही. 
मा.सभापती – मला तो वॉल मािहत आह.े तो वॉल जोडून पॅक करा. वॉल मी वत: दाखवला आह.े  

मा.आशा शडग े – शा ीनगर भागात पाणीपुरवठा कमी दाबाने होत आह.े या ठकाणी बठैी घरे आहते 
यां या ब-याच कं लट आहते. 

मा.सभापती -  सगळीकडील पाणीपुरवठा बाबत अडचणी आहते. यापुव  पाणीपुरवठा िवभागातील           
अिधका-यांना सांिगतले आह.े  यांचसेोबत िमट ग घतेली आह.े  यांना भेट यावर आपले भागातील 
पाणीपुरवठयाबाबतचे काम करतील. 
मा.सजुाता पालाडं े -    माझेकडील पुण वॉल िव कळीत झाला आह.े यामुळे वॉडम ये पा याबाबत ग धळ 
झाला आह.े  माझ ेवॉडमधील वॉल का काढला आह.े दसु-या सोसायटीच ेपाणी यायचे नाही. मला हा वॉल 
काढून दसुरा वॉल बसवून पािहजे. तो टे कल ॉ लेम आह.े पिह या मज यावर पाणी येत नाही. नवीन वॉल 
लावला पािहजे. माझे वॉडमधील पाणी कोणाला दयायचे नाही. मला तेथील वॉल काढायचे काम लवकरात 
लवकर क न दयावे. येथील वॉल काढून तथेे नवीन वॉल बसिवला पािहजे. 
मा.आशा शडग े – माझे वॉडमधील ीट लाईट नेहमी जातात. लाइन ॉ लेम अस यामुळे वारंवार लाईट 
जातात. चांगले काय म टकुन राहील अशा कारचे लाईटचे काम करावे. कमचा-यांनी कुठे लाईट बंद आह ेका 
नाही ह ेपािहले पािहज.े  
मा.सजुाता पालाडं े– िव ुत िवभागातील कमचा-यांना फोन केला तर ते फोन उचलत नाही. व ते कमचारी 
कामही करीत नाही.  

ी. दलीप धमुाळ – उपअिभयतंा, (िव तु)-  िव ुत िवभागाकडील वायरमन रटायड झाले आहते. 

मा.सभापती – चार मिहने झाले वायरमन रटायड झाला आह.े  स या जे कमचारी आहते यांनी काम े
करायची आह.े मला काहीही  सांगायचे नाही. कामे वेळेवर वि थत झाली पािहजे. 
मा.आशा शडग े – येक िवभागात काम करणारे अिधकारी/कमचारी यानंी कामे करायची आहते. माझ े
वॉडमधील गाडनम य ेकायम लाईट जात असते. ती लाईट चेक करण.े ती लाईट जर बंद असेल तर ती चाल ू
करणे. मिहना मिहना लाईट जाते तर ती लाईट चालू करत नाही.  

ी. दलीप धुमाळ – उपअिभयतंा, (िव तु) -  या ठकाणी नेहमी लाईट का जाते याबाबत पाहणी करतो. 
गाडनमधील लाईटचे काम क न घेतो. 
मा.सजुाता पालाडं े – गेल पाच मिह यापासून माझे वॉडम ये काहीच काम करीत नाही. माझ े वॉडधील 
कमचारी बदल यात यावे. 
मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे-  माझे वॉडम ये गाडन या बाजूला डुकरे आहते. या डुकरानंा नेणे आव यक 
आह.े  काही दवसांनी परत डुकरे पकड याची योजना राबवावी. माग या िमट गला याबाबत मी बोलले होते. 
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व नेहमीच बोलत असते. दोन नदयांचे पाणी वाहत असते. ितथे लोक काम करतात.  कॉ ॅ ट बेसीसवर काम 
चालू केलेले आह.े कायकत  टडरचे मालक झालेले आहते ही मूळ अडचण आह.े ह ेजे काही  टडर आह ेते आरो य 
िवभागाने खास क न म.न.पा.ने ताबा घेतला पािहजे. एक झाडूवाली साधारण कती मीटर झाडू मार याच े
काम करतात. 
मा.सभापती – पणेु  महापािलकेत एक झाडूवाली ४०० मीटर झाडू मारते. व आपलेकड ेएक झाडूवाली ६०० 

मीटर झाडू मारत.े 

मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे – आपलेकडील झाडूवाली ४०० मीटर ऐवजी ६०० मीटर झाडू मारते. 
कॉ ॅ टर कामावर २० माणसे दाखवतो व य  १० लोक कामकाज करीत असतात. पगारसु दा वेळेवर दते 
नाही. आरो य िवभाग िसरीयस का घते नाही.  अ य , महापौर यांचेसमोर िवषय मांडला पािहज.े 

पावसाळयाचे दवसात पअेर कमचारी असणे गरजेचे असते.   यावेळी या कमचा-यांना झाडू मार याच े
जा त काम दऊे नका. कामकाज कोणी कती करायच ेयाबाबत िनयोजन करावे.  पुराचे ठकाणी  कामकाज 
करताना ता पुरते बंधन असावे.  यामुळे कामकाजावर लोड येत नाही.    
 सगळीकड े केरकचरा जमा होतो.कचराकंुडयातील कचरा बाहरे पडतो. याबाबत िश त नाही.       
कच-यामुळे सगळीकड ेदगुधी वाढली आह.े मनेरोडला सव िव पुीकरण दसते. या गो ीला कुठे तरी लगाम 
लागला पािहजे.  
 स या सणासुदीचे दवस आहते  सगळीकड ेपाणीपुरवठा वि थत करणे. काही ठकाणी पाणी यते 
नाही. काह ना तर वॉल कळतच नाही. लंबरला कुठे वॉल आह ेह ेसु दा मािहत नाही.  लाईटचा बॉ स आह.े 
चबसचा अडथळा आह ेका पािहले पािहजे. नेमके कुठे वॉल आह ेते मािहत क न घेतले पािहजे. कती साली 
काम झाले आह ेयाची मािहती क न यावी. वॉल शोधनू वर काढला पािहजे. बारीक वॉल आह े या ठकाणी 
खुण क न ठेवावी. 
 या ठकाणी दलदल, ओलसर भाग आह े या ठकाणी औषध फवारणी करणे. नदीचे पाणी सगळीकड े
साच यामुळे ओलसर भागात घाणीचे सा ा य  झाले आह.े तथेे पावडर टाकली पािहजे.  काही ठकाणी झाड े
वाढली आहते.  काही ठकाणी थोडसेे पाणी आले क , झोपडी बुडते. खाजगी माग आह े यांना नोटीस दयावी. 
सांगवीम ये झोपडप ी दसली नाही पािहजे.  झोपडया दसणार  नाही याची खबरदारी याल का नाही.   
 व छता अिभ यान येक भागात राबिवल ेजात.े परंत ूब-याच ठकाणी शौचालय घाण असतात.  ह े
कोणी सहन करणार नाही. पणुे महापािलकेत कु याने घाण केली तर दडं करीत आह.े येक ठकाणच ेचबस 
खराब झाले आहते. गंगानगरमधील त ार आह.े िनयिमत गढूळ पाणी येत आह.े काही ठकाणी             
२४x७ कने शनचे  काम केले आह े तरी पाणी गढूळ येत आह.े नेजेम ये नळकने शन गेले आहते. यामळेु 
पाईपलाईनमधून घाण पाणी येत आह.े येक नागरीकानंी  वत:चे नळकने शन चके कराव.े अशा कारची 
जी काम े केली आह.े यांना नळकने शन कोणी दले आह े त े शोधावे. या सव आप याला का साभंाळा ा 
लागतात?  

मा.सजंय कणस े– नामिनदिशत सद य-  ब-याच वेळा िमट गम ये चचा क नही येक अिधकारी िमट गला 
येत नाही.  दापोडी मधील दवाखा याचा मोठा  आह.े तेथे दवाखा यात औषधे उपल ध नाहीत. पेशंटला 
३० त े ४० ट े  औषधे दतेात व बाक  औषध े बाहे न आणायला सांगतात. नागरीकांना या दवाखा याचा 
काहीच फायदा नाही. दापोडी लम ए रया आह.े यामुळे नागरीकानंा दवाखा याचा उपयोग झाला पािहजे. 
मा.सजुाता पालाडं े– पशुवै कय अिधकारी  यांनी िमट गला आले पािहजे. यानंा प  दयावे.  

मा.आशा शडग े – ATM काडवर आरो य िवभागाकड े कामकाज करणा-या मिहला आरो य िवभागाकड े
या ात.  िववरणप  दललेे आह े याबाबत सुधारणा झाली पािहजे.  कमचा-यांची िपळवणूक होते. 

ठेकेदाराने थ ब करावयाच ेनाही. कमचा-यां या खा यावर पैसे जमा करायचे. रेकॉडवर प ता नाही. याबाबत 
िवचार केला पािहजे. 
मा.सजुाता पालाडं े– टॉयलेट साफ करणारे कमचारी यते नाही. साफ सफाई करणारे कमचारी कमी आहते. 
कामाचा दजा चांगला पािहजे.  आपण चांगले काम क  शकतो. कॉ ॅ टर यांनी काम कसे चांगले होईल ह े
पािहले पािहजे. 
मा.सभापती – मा नी जे िवषय मांडले आह.े या सव गो ी सुधार यासाठी कायवाही केली पािहजे. थािनक 
लेवलला आ ही काम ेकरीत आहोत. परंतू बाक  सव कामे क न यावीत. सव अिधका-यांनी लवकरात लवकर 
कामे पुण क न रपोट दे यात यावा. जे अिधकारी काम करीत नाही यांची बदली कर यात यावी.  पाणी, 
लाईटचे काम का होत नाही. येक वॉडमधील नागरीक नगरसेवकांना िवचारणा करीत असतात. पाच 
दवसात सव अिधकारी नगरसेवकांना भेटले पािहजे. 

मा.आशा शडग े– झाड ेलाव यात आली परंतू नगरसेवकानंा याबाबत खबर नाही.  
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मा.सभापती – चारही भागातील नगरसेवकांना िवचार या िशवाय कोणतेही काम क  नये.  
मा. थोरात ाने र मरुलीधर – झाड ेलाव या या काय मा या वेळी कोणतेही अिधकारी उपि थत न हते. 
महापािलकेचे सोबत कोणी न हते. महारा  शासनाचा काय म होता. 
मा.आशा शडग े– महापािलके या जागेत झाड ेलावली व थािनक नगरसेवकांना सािंगतले नाही. वॉडमधील 
नगरसेवकानंा बोलावले पािहजे. भागाचे थािनक नगसवेक असले पािहजे. 
मा. थोरात ाने र मरुलीधर – रे वेलाईनवर छोटी छोटी झाड ेलावली होती. महापािलकेने ख  ेखणनू घतेल े
होते. पािलके या जागेत झाड ेलावली न हती. महारा  शासनाचा काय म होता. 
मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे – पुढ या वेळेस असा काय म असेल तर थािनक नगरसेवकांना सांगावे. याचं े
ह ीत काम करायचे यानंा िव ासात घेणे ही प दत आह.े 
मा.सभापती –  झाड े लावणे हा िवषय आपला आह.े सव नगरसेवकांनी आपण आप या प दतीने ठरवायच े
आह.े                                                                                                                                                                           
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/१०५/२०१९                                                                                                                        
दनांक –   २३/१०/२०१९ 

 
               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. 
 

 

 

 

 


