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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .६  
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०५/०८/२०१६                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑग ट २०१६ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०५/०८/२०१६ 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. ी. टाक अ ण मदन           सभापती 
२.  मा.  पाडाळे  िनता िवलास             सद या  
३. मा. ी. नढे िवनोद जयवंत           सद य 
४. मा. तापक र अिनता म छ                 सद या  
५. मा. च धे आरती सुरेश                        सद या 
६. मा. ी. बोकड रामदास गेणभाऊ          सद य       
७. मा. ीमती जवळकर वैशाली रा ल       सद या  
८. मा. जगताप राज  गणपत          सद य 
९.  
       यािशवाय  खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते. 
१. मा. धनंजय गणपत मोिहते 
                            ------------------ 
     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, े ीय अिधकारी, मा. िसताराम ब रे, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा, मा. मोद भासे, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. रामदास तांब,े 
कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा, मा. िनतीन देशमुख ,उपअिभयंता तथा भारी कायकारी अिभयंता 
िव ुत, मा. सुरेश आ हाळे, लेखािधकारी, मा. िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. िवनय 
ओहोळ, मा. पाटील एस. वाय.,मा. िशरीष पोरेडी, उपअिभयंता, थाप य,मा. रामनाथ टकले, मा. 
िवजय सह भोसले, उपअिभयंता ,बांधकाम परवानगी, मा. भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  जावळे, 
उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. राज  इंगळे, उपअिभयंता, झोिनपू, मा. ए.जी. जाधव, मा. एस.एस. 

गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा.ि ह.एस.गगजे, डा िनरी क, मा.ए.ए. मोमीन,मा. 
एस.एच. लोखंडे, मा.वषा कदम, किन  अिभयंता, थाप य, मा. वाकोडे ए.एस.,मा. रोकडे जयवंत, 
मा. इद,े ए.के. मा. मुलाणी बी.एम. किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. मुठाळ, मा. संजय च हाण, 
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मा. आर.बी. जगताप, किन  अिभयंता, नगररचना, मा. पाडवी ही.ए., मा. भालेराव यु.ए. किन  
अिभयंता िव ुत, मा. अतुल सोनवणे, मा. सरोदे वसंत, आरो य िनरी क, मा. अमर म ासी, मले रया 
िनरी क, मा. एस.डी. माळी, आरो य िनरी क, पशू वै क य िवभाग, मा.बैचे डी.के., हॉट क चर 
सुपरवायझर, उ ान िवभाग, मा. सुिनल दुदुसकर, सटाले, उ ान सहा यक, मा. मोहन कदम, मा. 
एम.पी. सुभेदार, अित मण िनरी क, इ. अिधकारी उपि थत होते. 
 

मा. सभापती : सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास सु वात केली.  
मा. डा पयवे क ी. गगज े: ड भाग कायालयाचे शासन अिधकारी पदी ी. सीताराम 

ब रे यांची  िनयु  झाली असुन यांचे सव पदािधकारी व अिधकारी कमचारी यांचे वतीने ड े ीय 
कायालयात वागत करतो.  

मा. सिचव, सभा शाखा :- सव उपि थत पदािधकारी व अिधकारी यांचे आभार मानुन 
आज या सभेचे कामकाज सु  क न सभेत स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल 
क न घेणकेामी 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 य 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 . ५७ पपळे गुरव स.नं. २३/३ येथे साधारण २०० नागरीकांची व ती 

असुन या ठकाणी जा तीत जा त नवले कुटंुिबय वा त  करीत असलेने सदर स.नं. हा नवले 
प रवारा या विहवटीची अस यामुळे ते या प रसरातील थािनक रिहवाशी असुन सदर प रसरास 
“नवले कॉलनी” नाव देणेबाबत  

िवषय . २ : भाग . ५७  पपळे गुरव म ये पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने 
बांध यात आले या ६५० आसना या मतेचे नाटयगृहास “नटस ाट िनळू फुले रंगमं दर” असे नाव 
देणेबाबत  

िवषय . ३ : भाग . ४३ येथील र हर रोड प रसरात जमाते इशाअतुल उलुम नावे 
मि जद असुन सदर मि जदीकडे जाणा-या र यास “जमाते इशाअतुल उलुम र ता” असे नामकरण 
करणे तसेच तेथे तसा नामफलक महापािलकेकडून लावणेबाबत  

िवषय . ४ : भाग . ५७ पपळे गुरव एचडीएफसी चौक (एम.के. हॉटेल चौक) येथील 
िमिलटरी ह ी या भती या कडेला असले या पु ष व मिहलांसाठी असले या सावजिनक मतुारीची 
दुगधी या भागातील नागरीकांना येत अस यामुळे तसेच याचा वापर कमी अस यामुळे सदर मुतारी 
पाडून या जागेत ये  नागरीकांना बस यासाठी खु या व वाचनालय तयार कर याबाबत   

 
तदनंतर मा. ड भाग सिमती माहे ऑग ट २०१६ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात 

आले. 
मा. सिचव, सभा शाखा : :- मागील सभा कायपि का . ५ माहे जुल ै२०१६ या मािसक 

सभे या दनांक  १/०७/२०१६  रोजीचे सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  
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मा. सभापती : मागील कायपि का . ५ माह ेजुल ै२०१६ चा सभावृ ांत कायम कर यात 
येत आह.े  

माह े  ऑग ट २०१६ या कायपि का . ६ वरील िवषयांवर खालील माण े मंजुरी देणेत 
आली.  
 
िवषय . १                                                                               ठराव .१५  
दनांक ५/८/२०१६                                                                     िवभाग: थाप य िवभाग   

संदभ : मा. अिनता म छ  तापक र यांचेकडील द. १७/६/२०१६ रोजीचा ताव 
भाग . ४७ मधील स ह नं. ७३/२ई/१५ मधील साईसदन अपाटमट व मयुर रेिसडे सी  

याम ये ९ मीटरपे ा अंतर जा त अस यामुळे  कलम ३७ अंतगत र ता हलवणेचा ताव सदर 
ठकाणी र याचे ंदीकरण या पूव च कर यात आले असलेने व नगररचना िवभागाकडून याबाबतची 

सिव तर मािहती िमळालेली नस याने  तहकुब कर यात येत आहे.  
                                         -------------- 

िवषय . २                                                                               ठराव .१६  
दनांक ५/८/२०१६                                                                     िवभाग: आरो य िवभाग   

संदभ : मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील ताव . ड े/०७/कािव/५४४/२०१६  
                               द. २८/७/२०१६  

क   शासनाने देशातील सव शहरातील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे या 
करीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न दे याचे 
येय गाठ यासाठी दनांक २/१०/२०१४ पासुन व छ भारत अिभयान (नागरी) संपूण देशाम ये 

राबिव याची घोषणा केलेली आह.े तसेच महारा  शासनाने देखील प  . वभाअ/ 
२०१५/ . .२३/निव/३४ दनांक १५/५/२०१५ अ वय े क  शासनाचे धत वर व छ भारत अिभयान 

(नागरी ) राबिव याचे ठरवून दनांक २/१०/२०१७ पयत हगणदारी मु  (Open Defecation Free) शहरे 
कर याचे उ ी   िनि त केलेले आह.े तसेच मा. आयु  यांचेकडील प  . मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, 
दनांक १/४/२०१६ अ वय े दनांक २/१०/२०१७ पूव  ट याट याने पपरी चचवड शहर हगणदारी मु  

कर याचे उ ी  िनि त केलेले आह.े या अनुषंगाने ड े ीय कायालय काय े ातील भाग . ४६ 
िवजयनगर हा भाग हगणदारी मु  (Open Defecation Free) घोषीत करणेबाबत या मा. े ीय 
अिधकारी यांचेकडील तावास मा यता देणेत येत आहे.   

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



 

4 
 

मा. सिचव, सभा शाखा : स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. अ य  यांचे मा यतेने 
दनांक ५/८/२०१६ रोजी या सभेम ये ऐन वेळी दाखल केलेले  िवषयांवर खालील माण े मंजुरी 

देणेत आली.  
 िवषय . ३                                                                           ठराव . १७ 

दनांक ५/८/२०१६                                                                िवभाग: थाप य 
सूचक : मा.राज  गणपतराव जगताप                                     अनुमोदक : मा. िवनोद जयवंत नढे    
 संदभ : मा. राज  गणपतराव जगताप यांचेकडील द. ०५/०८/२०१६ रोजीचा ताव  

भाग . ५७ पपळे गुरव स.नं. २३/३ येथे साधारण २०० नागरीकांची व ती असुन या 
ठकाणी जा तीत जा त नवले कुटंुिबय वा त  करीत असलेने सदर स.नं. हा नवले प रवारा या 

विहवटीची अस यामुळे ते या प रसरातील थािनक रिहवाशी असुन सदर प रसरास “नवले कॉलनी” 
नाव देणेबाबतचा ताव मंजूर कर यात येत आहे. 
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
   -------------- 
िवषय . ४                                                                           ठराव . १८ 
दनांक ५/८/२०१६                                                                िवभाग: थाप य 

सूचक : मा.राज  गणपतराव जगताप                                     अनुमोदक : मा. िवनोद जयवंत नढे    
 संदभ : मा. राज  गणपतराव जगताप यांचेकडील द. ०५/०८/२०१६ रोजीचा ताव  

भाग . ५७  पपळे गुरव म ये पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने बांध यात 
आले या ६५० आसना या मतेचे नाटयगृहास “नटस ाट िनळू फुले रंगमं दर” असे नाव देणेबाबतचे 

तावावर मा यता देणेत येत  आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
   -------------- 
िवषय . ५                                                                           ठराव . १९ 
दनांक ५/८/२०१६                                                                िवभाग: थाप य 

सूचक : मा.अ ण मदन टाक                                          अनुमोदक : मा. अिनता म छ  तापक र    
 संदभ : मा. अ ण मदन टाक यांचेकडील द. ०५/०८/२०१६ रोजीचा ताव  
 भाग . ४३ येथील र हर रोड प रसरात जमाते इशाअतुल उलुम नावे मि जद असुन सदर 
मि जदीकडे जाणा-या र यास “जमाते इशाअतुल उलुम र ता” असे नामकरण करणे तसेच तेथे तसा 
नामफलक महापािलकेकडून लावणेबाबतचा ताव मंजूर कर यात येत आह.े 
 
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
 
                                 --------------------- 
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िवषय . ६                                                                           ठराव . २० 
दनांक ५/८/२०१६                                                                िवभाग: थाप य 

सूचक : मा.राज  गणपतराव जगताप                             अनुमोदक : मा. िवनोद जयवंत नढे    
 संदभ : मा. राज  गणपतराव जगताप यांचेकडील द. ०५/०८/२०१६ रोजीचा ताव 

भाग . ५७ पपळे गुरव एचडीएफसी चौक (एम.के. हॉटेल चौक) येथील िमिलटरी 
ह ी या भती या कडेला असले या पु ष वमिहलांसाठी असले या सावजिनक मुतारीची दुगधी या 
भागातील नागरीकांना येत अस यामुळे तसेच याचा वापर कमी अस यामुळे सदर मुतारी पाडून या 
जागेत ये  नागरीकांना बस यासाठी खु या व वाचनालय तयार कर याबाबतचे तावावर मा यता 
देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
                                 --------------------- 

यानंतर मा. सभापती यांचे मा यतेने स मा. नगरसद य यांनी िविवध िवभागांचे कामकाजास 
अनुस न खालील माणे मत  केले. 

आरो य िवभाग : 
मा. वैशाली रा ल जवळकर : घरोघरचा कचरा उचलणे या कामाचा या आ थक वषाचा ठेका 

कोणास देणेत आला आह ेव पूव या ठेकेदारास काम देणेत आले आह ेका? याबाबत शासनाकडून 
खुलासा हावा. भाग . ५६ येथील गजानननगर या प रसरात काम करणारे कमचारी यांचे वतनात 
सुधारणा नाही. तेथील नागरीकां या घरातुन कचरा घेणेत येत नाही. 

मा. सहा. आरो यािधकारी  ी. बडाळे : सव भागातील कच-याचे ायमरी व सेकंडरी असे 
दोन ठेकेदारांची नेमणुक करणेबाबत ठरले आह.े अ,ड ,फ े ीय कायालयाम य े या प दतीने काम 
देणेत आले आह े या माण ेड भागात कायवाही कर यात येणार आह.े  िनिवदा या पूण होईपयत 
स याचे ठेकेदारास काम देणेत आले आह.े भाग . ५६ म ये कायरत कमचारी यांना सूचना देणेत येत 
आहेत.  

मा. िनता िवलास पाडाळे : अयो यानगर येथील कचरा गोळा करणारे कमचारी यांचे काम 
वि थत नाही. ांतीवीर कॉलनी येथील झाडूवाली मिहला कमचारी यांचे कामात अिनयिमततता 

आह.े सहयोग कॉलनी मागील गु कृपा कॉलनी येथे कच-याचा िनपटारा झालेला नाही. कृ णवा टका 
सोसायटी येथ े कचरा र यावर टाकला जातो. फॉग गचे काम वि थत नाही. औषध फवारणीचे 
कामासाठी पुरेसे मनु यबळ नाही.   

मा. सहा. आरो यािधकारी : फॉग गचे काम पाऊस सु  असताना करता येत नाही. औषध 
फवारणीसाठी मनु यबळ वाढिव यात येईल.  
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मा. रामदास बोकड : कचरा गाडयांचे िनयोजन वि थत नाही . सृ ी चौक येथील 
कचराकंुडी हलिवणेबाबत सांिगतल ेहोते परंतु याबाबत वि थत कायवाही केलेली नाही.  

मा. राज  जगताप : कच-याची प रि थती वाईट आह.े  
मा. सहा. आरो यािधकारी : ड भागासाठी दोन काँपॅ टरची सुिवधा उपल ध झाली आह.े 

पुढील १५ दवसात प रि थतीत फरक पडेल.  
थाप य िवभाग : 

मा. िनता िवलास पाडाळे - राजवाडेनगर येथील टॉम वॉटर लाईन साफ केले या नाहीत. 
तेथ े टॉम वॉटर लाईन या व न पाणी जाते व पाणी नागरीकां या घरात जात आह.े तेथील संपूण 
प रसरात अनारो य ि थती िनमाण होत आह.े जगदाळे हॉि पटल शेजारील गु ा यांचे दुकानाजवळ 
गेले दोन वषापासुन ख ा असुन तेथ े पाणी साचते. तसेच साई करण, साई दा कॉलनी येथ े पाणी 
साचते याबाबत थाप य िवभागाकडून कायवाही कर यात यावी.  

मा. कायकारी अिभयंता ी. भास े: जगदाळे हॉि पटलजवळील गु ा यांचे दुकानाशेजारील 
ख ा बुजिवणेची कायवाही कर यात येईल.  

मा. लोखंडे किन  अिभयंता थाप य : सदर ठकाणी य  पाहणी क न आव यक ती 
कायवाही कर यात येईल.  

बांधकाम परवानगी िवभाग :  
मा. िवनोद नढे : जगदाळे हॉि पटल येथील साचणा-या पा याबाबत बांधकाम परवानगी 

िवभागाकडून संबंिधतांना नोटीस देणेत आली आह े . थाप य िवभाग व आरोगय िवभागाकडून तेथ े
कायवाही करण ेआव यक आह.े  

मा.सहा. आरो यािधकारी : बांधकाम परवानगी िवभागाकडून तेथ ेकारवाई करण ेआव यक 
आह.े  

मा. सभापती : सदर ठकाणी बांधकाम परवानगी िवभागाचे उपअिभयंता, कायकारी 
अिभयंता थाप य, सहा. आरो यािधकारी, आरो य िवभाग व े ीय अिधकारी यांनी एकि त थळ 
पाहणी क न आव यक कायवाही करावी.  

मा. राज  जगताप : आर णा या जागेवरील बांधकाम े हटिवणे आव यक आह.े . . ५६ 
म ये आर णा या जागेवर बांधकाम केलेले आह.े तसेच िवकास आराखडा २०१६ तयार कर याची 
कायवाही कोण या टेजला आह े याची मािहती िमळावी. महापािलके या या िमळकती आहेत 
यापैक  ड भागात येणा-या ायामशाळा, बॅड मटन हॉल इ. जागा भाडे त वाने देणेबाबत काय 

िनणय घेणेत आला आह,े दर कसे िनि त कर यात येतात याची मािहती नाही. े ीय अिधकारी यांनी 
सदर िवषय िवभाग मुखांचे बैठक त मांडावा.  

मा. किन  अिभयंता नगररचना ी. मुठाळ : सदर कामाचे आदेश देणेची कायवाही सु  आह.े  
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मा. सहा. आरो यािधकारी : नवीन िवकास आराखडयात कचरा संकलन क ासाठी जागा 
आरि त ठेवण ेआव यक आह.े  

मा. उपअिभयंता. बांधकाम परवानगी ी. भोसल े : काही बांधकाम े२० वषापूव ची आहेत 
यांचेवर कारवाई करताना अडचणी आहेत. पावसाळयानंतर कारवाई कर यात येईल.  

मा. अिनता म छ  तापक र : सव िवभागांचे अिधकारी व कमचारी यांचे भाग . ४८ 
मधील कामाबाबत अिभनंदन करते.  

पाणीपुरवठा िवभाग : 
मा. आरती च ध े : ऍपल हॉि पटल शेजार या लोकांची पा याचे ेशर कमी अस याबाबत 

त ार आह.े  
मा. रामदास तांब,े कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा : सदर ठकाणी संबंिधत उपअिभयंता 

यांनी सम  पाहणी कर या या सूचना देणेत येतील.  
मा. िनता िवलास पाडाळे : फनोले स कॉलनी येथे पा याचे ेशर कमी आह.े तेथ ेलवकरात 

लवकर पाईपलाईन टाक याचे काम सु  कराव.े इं थ कॉलनी, शांती कॉलनी, इंिडयन महारा  
कॉलनी येथे पा याचे ेशर कमी आह.े  इं थ कॉलनी येथे चोक अपचा  आह.े  

मा. उपअिभयंता, पाणीपुरवठा  साबळे : सदर ठकाणी पाहणी करणेत येईल.  
पशूवै क य िवभाग : 
मा. राज  जगताप : पशूवै क य अिधकारी बैठक स उपि थत राहत नाहीत. पपळे गुरव येथे 

कु यांचा ादुभाव फार आह.े पशुवै क य िवभागाकडून गाडी वेळेत पाठिवणेत येत नाही.  
 मा. सभापती :-  सव उपि थत अिधकारी यांनी स मा. नगरसद य यांनी दले या सूचनांनवर 
आव यक ती कायवाही करणेबाबत सूचना देऊन, सव स मा. नगरसद य व अिधकारी वग यांचे आभार 
मानुन माहे ऑग ट २०१६ ची बैठक संपलेचे जाहीर करतो. 

                                                                                        सही/- 
   ( अ ण मदन टाक ) 

                                                                                              सभापती 
                                                                                 ड भाग सिमती, ड े ीय कायालय,  
                                                                                            रहाटणी - १७ 

          
         सही/- 

                                                                                         ( सीताराम ब रे ) 
    मांक – ड/१३/कािव/२६६/२०१६                                   शासन अिधकारी तथा       
    दनांक –०९/०८/२०१६                                                    सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                          ड भाग सिमती      

 


