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                   पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ८ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  १८/०९/२०१५                                                                    दुपारी १२.०० वा. 

 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे स टबर २०१५ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०१८/०९/२०१५ 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. अ ण मदन टाक    सभापती 
२. मा. ीमती सुिनता राजेश वाघेरे   सद या 
३. मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या 
४. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे  सद य 
५. मा. ीमती आरती सुरेश च धे   सद य  
६. मा. ी. बोकड रामदास गेणभाऊ   सद य 
७.        मा. ी. राज  गणपत जगताप   सद य  
 खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
१.       मा. ी. पाडुळे िशवाजी तुकाराम  
२.    मा. ी. सागर खंडू कोकणे  
३.    मा. ी  .मोिहते धनंजय गणपत  
                                         ---------- 
   यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा, मा. संदेश च हाण, कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. डॉ. सतीश गोरे, पशु 
वै क य अिधकारी, मा. आ हाळे एस. टी. लेखािधकारी, मा. िनतीन देशमुख, उपअिभयंता िव ुत,  
मा. ही. के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. र पारखी,  मा. िवनय ओहोळ, मा. एल.बी. जाधव, 
उपिअ भयंता थाप य, मा. राज  जावळे, मा. भाऊसाहेब साबळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,मा. 
अनघा पाठक, उपअिभयंता, झो.िन,पू., मा. अजय जाधव, मा.एस.एस. गायकवाड,मु य आरो य 
िनरी क, मा. िव ास गगजे. डा अिधकारी, मा. मा.बी.एम. मुलाणी, मा. ए.के. इद,े मा. जयवंत 
बी. रोकडे, किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. िनलेश दाते. किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. 
पाडवी किन  अिभयंता, िव ुत, मा. डी. के. बैचे, हॉट . सुपरवायझर, मा. जी.आर. गोसावी, सहा. 
उ ान अिध क, मा.सोनवणे ए.सी., मा. चौहान एस.एच., मा. पाटील एस.ए., मा. सौदाई, आरो य 
िनरी क, मा.चौधरी, स हअर, नगररचना मा. एच. पी. सुभेदार, अित मण  िनरी क, मा. अमर 
म ासी मले रया इ सपे टर, इ. अिधकारी उपि थत होते.  
मा. सिचव, सभा शाखा :- मागील सभा कायपि का . ६ दनांक  ०७/०८/२०१५ व कायपि का . 
७ दनांक २१/८/२०१५ रोजीचे सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  
मा. सभापती : मागील सभा कायपि का . ६ दनांक  ०७/०८/२०१५ व कायपि का . ७ दनांक 
२१/८/२०१५ रोजीचे सभेचा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
  मा. सिचव, सभा शाखा :- स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेस 
मा यता िमळावी.  
स मा. सद य व मा. सभापती यांचे मा यतेने बैठक म ये खालील माणे ऐनवेळचे िवषय दाखल क न 
घेणेत आले.  
िवषय . १:-  ड ेि य कायालयाचे पाणीपुरवठा िवभागाकडील िशकाऊ िश णाथ चे िव ावेतन 
िबले अदा करणेकामी “ थायी अ थापना” या लेखािशषामधुन  “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर 
र. . २,००,०००/- तरतुद वग करणेबाबत    
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िवषय . २ :- पपरी येथील िम लदनगर भाग . ४३ पुनवसन क प ट पा . १ येथील २४ 
इमारती या  ठकाणी काळेवाडी पुलाकडून ि लो य मशानभूमीपासुन िम लदनगर पुनवसन ट पा . 
१ या  ठकाणी तीन र ते एक  येणा-या चौकास “राजे स ाट अशोक चौक” असे नामकरण कर यात 
यावे तसेच सदर ठकाणी  महापािलके या वतीने “राजे स ाट अशोक चौक“ हणुन नामफलक 
लावणेबाबत 
िवषय . ३ : ड ेि य कायालयाचे िव ुत िवभागाकडील “ थायी अ थापना” या लेखािशषाव न 

र. . २,००,०००/- इतक  तरतुद “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर वग करणेबाबत   
िवषय . ४ : ड ेि य कायालयाचे िव ुत िवभागाचे महसुली कामातील “ करकोळ  देखभाल 
दु ती“ या लेखािशषाअंतगत अंदाजप कातील ड भाग इमारती या उ ाहकाची देखभाल व दु ती 
या कामासाठी सन २०१५-१६ साठी केलेली तरतुद कमी पडत अस याने ड भाग वाकड 
उपिवभागातील शाळा इमारत म ये िव ुत िवषयक देखभाल व दु ती करण े या कामातुन र. . 
५०,०००/- व ड भाग कायालयातील दूर वनी यं णेची  वािषक देखभाल दु ती करण ेया कामातुन 
र. . १,००,०००/- अशी  एकुण र. . १,५०,०००/- तरतुद “ करकोळ  देखभाल दु ती” याच  
लेखािशषातगत “ड भाग इमारती या उ ाहकाची देखभाल व दु ती “ या कामासाठी  वग करण े 
िवषय . ५ :- भाग . ५४ िवशालनगर पपळे िनलख येथील स.नं. २० नंदनवन सोसायटीकडे 
जाणा-या र यास “कै. संकेत रामचं  इंगवल े पथ” असे नामकरण करण ेव स.नं. २८ बालवडकर , 
बैकर, गायकवाड व ससार यां या घराकडे जाणा-या र यास “जय म हार कॉलनी” असे नामकरण 
करण ेबाबत 
िवषय . ६ : भाग . ५६ म य ेस ह नं. ७९ म ये आर ण . ३५५ या ठकाणी िच ेन पाक 
िवकिसत होत असुन सदर उ ानास “ ीमती शेवंताबाई खंडूजी जगताप मुलांचे उ ान” असे नामकरण 
करण े 
स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. अ य  यांचे मा यतेने दनांक १८/०९ /२०१५ रोजी या 
सभेम ये ऐन वेळी दाखल केलेल े िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
 
ठराव . २०                                                                    िवषय . १ 
दनांक : १८ /०९/२०१५                                                    िवभाग : पाणीपुरवठा िवभाग 

संदभ :  मा. ेि य अिधकारी यांचेकडील प  . ड े/पापु/१/कािव/१००१/२०१५ दनांक  
           ०३/०९/२०१५ 
 ड ेि य कायालयाचे पाणी पुरवठा िवभागाचे “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर सन 
२०१५-१६ या आिथक वषाकरीता र. . १,००,०००/- तरतुद कर यात आली असुन सदर 
लेखािशषातुन पाणीपुरवठा िवभागाकडील िशकाऊ िश णाथ चे िव ावेतन अदा करणेत येते.  सदर 
लेखािशषामधुन माह े जुलै २०१५ अखेरपयत र. . ९३९७१/- खच  पडली असुन र. . ६०२९/- 
इतक  र म िश लक आहे.  पाणीपुरवठा िवभागाकडील िशकाऊ िश णाथ चे िव ावेतन अदा 
करणेकामी सदर तरतुद कमी पडत असलेने िशकाऊ िश णाथ चे िव ावेतन िबले अदा करणेकामी 
“ थायी अ थापना” या लेखािशषामधुन  “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर र. . २,००,०००/- 
तरतुद वग करणचेे तावास मा यता देणेत येत आहे.     
 सदर ताव सवानमुते मंजूर झाला 
   ------------------- 
ठराव . २१                                                                    िवषय . २ 
दनांक : १८ /०९/२०१५                                                    िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा. अ ण मदन टाक    अनुमोदक : मा.िनता िवलास पाडाळे 
संदभ :  मा. नगरसद य ी. अ ण मदन टाक यांचेकडील दनांक १४/९/२०१५ रोजीचा  
           ताव  

पपरी येथील िम लदनगर भाग . ४३ पुनवसन क प ट पा . १ येथील २४ इमारती 
या  ठकाणी काळेवाडी पुलाकडून ि लो य मशानभूमीपासुन िम लदनगर पुनवसन ट पा . १ 
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या  ठकाणी तीन र ते एक  येणा-या चौकास “राजे स ाट अशोक चौक” असे नामकरण कर यात यावे 
तसेच सदर ठकाणी  महापािलके या वतीने “राजे स ाट अशोक चौक“ हणुन नामफलक 
लावणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ताव सवानमुते मंजूर झाला. 
   ------------------- 
ठराव . २२                                                                    िवषय . ३ 
दनांक : १८ /०९/२०१५                                                    िवभाग : िव ुत िवभाग 

संदभ :  मा. ेि य अिधकारी यांचेकडील प  . ड े/िव/१/कािव/९३६/२०१५ दनांक  
           १८/०९/२०१५ 
 ड ेि य कायालयाचे िव ुत िवभागाचे “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर सन २०१५-
१६ या आिथक वषाकरीता र. . १,१०,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली असुन सदर 
लेखािशषातुन माह े जुल ै २०१५ अखेर १,०६,१०९/- इतका खच िव ुत िवभागाकडील कोपा व 
वीजतं ी िश णाथ  हणुन मानधनावर काम करणा-या कमचा-यांची मागील काही िव ावेतनाची 
बीले अदा करणेकामी झाला असुन तसेच सदर बील ेही दर सहा मिह यांनी वाढत असलेने िश लक 
तरतुद कमी पडत असलेने िव ुत िवभागाकडील “ थायी अ थापना” या लेखािशषावरील र. . 
२,००,०००/- “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर वग करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत 
आहे.  
 सदर ताव सवानुमते मंजूर करणेत आला. 
  ------------------------ 
ठराव . २३                                                                    िवषय . ४ 
दनांक : १८ /०९/२०१५                                                    िवभाग : िव ुत िवभाग 

संदभ : मा. ेि य अिधकारी यांचेकडील प  . ड े/िव/१/कािव/२८५/२०१५ दनांक  
           ०२/०९/२०१५ 

ड ेि य कायालयाचे िव ुत िवभागाचे महसुली कामातील “ करकोळ  देखभाल दु ती“ या 
लेखािशषाअंतगत अंदाजप कातील “ड भाग इमारती या उ ाहकाची देखभाल व दु ती” या 
कामासाठी सन २०१५-१६ साठी केलेली तरतुद कमी पडत अस याने “ड भाग वाकड 
उपिवभागातील शाळा इमारत म ये िव ुत िवषयक देखभाल व दु ती करणे” या कामातुन र. . 
५०,०००/- व “ड भाग कायालयातील दूर वनी यं णेची  वािषक देखभाल दु ती करण”े या 
कामातुन र. . १,००,०००/- अशी  एकुण र. . १,५०,०००/- तरतुद “ करकोळ  देखभाल दु ती” 
याच  लेखािशषातगत “ड भाग इमारती या उ ाहकाची देखभाल व दु ती “ या कामासाठी  वग 
करणचेे तावास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ताव सवानुमते मंजूर करणेत आला. 
  ------------------------ 
ठराव . २४                                                                    िवषय . ५ 
दनांक : १८ /०९/२०१५                                                    िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक – मा. आरती सुरेश च धे     अनुमोदक – मा. िनता िवलास पाडाळे 
संदभ : मा. आरती च धे यांचेकडील दनांक १८/९/२०१५ रोजीचा ताव 
 

भाग . ५४ िवशालनगर पपळे िनलख येथील स.नं. २० नंदनवन सोसायटीकडे जाणा-या 
र यास “कै. संकेत रामचं  इंगवल े पथ” असे नामकरण करण े व स.नं. २८ बालवडकर , बैकर, 
गायकवाड व ससार यां या घराकडे जाणा-या र यास “जय म हार कॉलनी” असे नामकरण करण े
बाबत या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ताव सवानमुते मंजुर करणेत आला.  
  ------------------ 
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ठराव . २५                                                                    िवषय . ६ 
दनांक : १८ /०९/२०१५                                                    िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक – मा.रामदास गेणभाऊ बोकड                अनुमोदक – मा. िशवाजी पाडुळे  
संदभ : मा. रामदास गेणभाऊ बोकड यांचेकडील दनांक १८/९/२०१५ रोजीचा ताव 

भाग . ५६ म य ेस ह नं. ७९ म ये आर ण . ३५५ या ठकाणी िच ेन पाक िवकिसत 
होत असुन सदर उ ानास “ ीमती शेवंताबाई खंडूजी जगताप मुलांचे उ ान” असे नामकरण करणेचे 

तावास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मंजूर करणेत आला. 

  ------------------ 
मा. सिचव, सभा शाखा  यांनी भाग तरावर े  सभा घेणेबाबत मा. आयु  सो. यांचेकडून 

ा  झाले या आदेशास अनुस न येक भाग काय े ात े  सभेचे आयोजन करणेबाबत जी 
कायवाही तािवत करणेची आहे याची मािहती सव उपि थत स मा. सद यांना दली तसेच सव 
उपि थत स मा. सद यांना मा. आयु  सो. यांचेकडील आदेशाची त मािहतीसाठी देणेत आली.  
 
 मा. अ य  यांचे मा यतेने स मा. सद यांनी खालील माणे िविवध िवषयांवर यांचे मत  
केले.  

मा.रामदास बोकड :- मा. अ य  मागील बैठक म ये या िवषयांवर चचा झाली या 
िवषयांवर मागील एक मिह यात कायवाही कर यात आली याची मािहती िवभाग मुखांकडून 
घेणेबाबत ठरले होते. यानुसार मागील भाग सिमतीम ये च चले या िवषयांवर आढावा घेणेत यावा.  
 

मा. अ य  :-  मागील बैठक म ये या िवषयांवर चचा झाली होती या िवषयांवर मागील 
एक मिह यात िवभाग मुखांकडून जी कायवाही कर यात आली याचा आढावा घेणेत यावा. 
 

पशूवै क य िवभागाच ेकामकाजाबाबत  
मा. कैलासभाऊ थोपटे : कु ी पकड यासाठी पशू वै क य िवभागाकडून जे िनयोजन कर यात 

आल ेआहे  ते वि थत नाही.  
मा. नीता पाडाळे : राजवाडेनगर कॉलनी . ३ येथील त ार अ ाप िनर त कर यात आलेली 

नाही. वराज कॉलनी येथील डुकरांचा ादुभाव मोठया माणावर आहे. 
मा. सुिनता वाघेरे :- पशू वै क य िवभागाकडून कळिव यात आ यानुसार जी एज सी 

कायाि वत आह े यांचे ितिनधी ी.बापू पाटील यांना संपक कर याचा य  कर यात आला परंतु 
सदर ने एकदाही संपक साधला नाही.  

मा. पश ू वै क य अिधकारी :- पशू वै क य िवभागाकडे डुकरे पकड यासाठी कुशल 
कामगारांची आव यकता आह.े परंतु असे कमचारी आप याकडे उपल ध नाहीत.  या कामासाठी 
रोजंदारी त वावर वा animal basis वर कामगार ठेव ूशकतो.  

मा. रामदास बोकड :- पशू वै क य िवभागाचे कामकाजास अनुस न मा. महापािलका 
सभेपुढे ताव मांडला होता. मा. आयु  सो. यांनी यास मा यता दलेली आहे. ेि य अिधकारी 
यांनी याबाबत कायवाही करण े अपेि त आहे. ेि य अिधकारी यांनी कामगार उपल धतेबाबतचा 

ताव मा. आयु  सो. यांचेकडे सादर करावा.  
 

आरो य िवभागाचे कामकाजाबाबत  
मा. सिचव, सभा शाखा :- दनांक ७/८/२०१५ रोजी झाले या भाग सिमती बैठक म य ेझाले या 
चचस अनुस न मा. नीता पाडाळे यांनी आरो य िवभागाकडील कचरा गाडयांचे िनयोजन, औषध 
फवारणी, फॉ गगचे कामे वि थत होत नसलेबाबत सांिगतले होते.  
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मा. नीता पाडाळे : - औषध फवारणी, फॉ गगचे कामे वि थत होत आहे परंतु कचरा 
गाडयांचे िनयोजनाम ये वि थतपणा नाही. कचरा गाडया दु तीकामी कायशाळेत असलेबाबत 
सांग यात येते.  

मा. सहा. आरो यािधकारी :- कचरा गाडया कायशाळेकडुन वेळेत दु त होऊन िमळत 
नाहीत.  

मा. ेि य अिधकारी : - या कामी कायशाळा व थापक यांचे समवेत चचा झाली असुन 
ेि य कायालयांचे सोयीसाठी थेरगाव येथे कायशाळेची शाखा  सु  करणेबाबत तािवत कर यात 

येत आहे.  
मा. नीता पाडाळे : - टॉम वॉटर चबसची साफसफाई या पूव  कर यात आली असली तरी 

स ि थतीत पावसाळयामुळे पु हा टॉम वॉटर चबसम ये कचरा अडकलेला आहे. तरी सव टॉम 
वॉटर चबस साफ क न यावीत.   

मा. सहा. आरो यािधकारी : कायवाही कर यात येईल.  
मा. आरती च ध े:- कच-या या मोठया गाडया वेळेत येत नाहीत. एक दवसा आड गाडी येते. 
मा. कैलासभाऊ थोपटे :- ठेकेदारांकडील कच-या या गाडया अस याने या गाडयां या 

दु तीचे कारण यो य नाही. जर गाडी नादु त असेल तर यांचे बीलातुन पैसे कपात करणेची 
कायवाही करावी. तसेच फॉ गग या गाडीचे िनयोजन वि थत नाही यामुळे येक भागास 
फॉ गगची गाडी िमळत नाही.  

मा. सहा. आरो यािधकारी :- कचरा गाडयांचे िनयोजनास अनुस न संपुण भाग े ाचा 
काय म ठरिव यात आला आहे याची त सव स मा. सद यांना देणेत येणार आहे. फॉ गगचे गाडीचे 
िनयोजन केले असुन दोन वेळा एका भागात गाडी पाठिव यास रोटेशनने काही भागात गाडी 
पाठिव यास वेळ लागणार आहे ही व तुि थती आहे. या कामासाठी ी. म ासी मले रया इ सपे टर 
यांची नेमणुक केली आहे.  

मा. ेि य अिधकारी :- ी. म ासी मले रया इ सपे टर यांनी सव स मा. सद य यांचेशी 
संपकात रा न फॉ गगचे काम वि थत र या करावे अशा स  सूचना देणेत येत आहेत.  
 

मा. नीता पाडाळे : - यशवंतराव च हाण मृती णालयाचे मु य अिधकारी यांना ड भाग 
सिमतीचे बैठक स उपि थत राहणेकामी कळिव यात यावे.  

िव ुत िवभागाच ेकामकाजाबाबत :-  
मा. सुिनता वाघेरे : - िडल स चौक येथील पं पग टेशन येथे जनरेटर बसिव याची कायवाही 

लंिबत आह.े तसेच ब-याच  ठकाणी ा सफॉमर बॉ सचे झाकण उघडे असते व िव ुत तारा बाहेर 
ल बकळत असतात.  

मा. कायकारी अिभयंता िव ुत :- सदर कामकाज कायकारी अिभयंता ी. थोरात यांचेकडे 
आहे यामुळे ड ेि य कायालयाकडून कायवाही करता येत नाही.  

मा. सुिनता वाघेरे : - सदर बाबत मा. कायकारी अिभयंता िव ुत ी. थोरात यांना 
कळिव यात यावे. 
मा. सिचव सभा शाखा :- मागील बैठक त पाणीपुरवठा िवभागाचे कायकारी अिभयंता व उप 
अिभयंता ह ेबैठक स उपि थत नस याने स मा. सद यांनी नाराजी  केली होती. मा. कायकारी 
अिभयंता ी. रामदास तांब े ह े नागपूर येथे मा. आयु  यांचे सूचनेनुसार गेल े आहेत. यांचेकडील 
उपअिभयंता ी. राज  जावळे व ी. भाऊसाहेब साबळे उपि थत आहेत.  
 मा. आरती च ध े :- िनसगपूजा, दुगापाक,िस हर वुडस या सोसायटयांमधील िप याचे 
पा याचे िनयोजन वि थत कर यात याव.े  
 मा. उपअिभयंता ी. साबळे :- सदर कामासाठी जादा पाईपलाईन टाक याचे काम सु  
कर यात येत आहे.  



6 
 

 मा. सभापती  : पाईपलाईनचे काम झा यानंतर कती दवसात नळकने शन देणेचे काम 
कर यात येते.  
 मा. किन  अिभयंता ी. दात े : - नळकने शन साठी आव यक ती कागदप े द यािशवाय 
नळकने शन देता येत नाही. झोपडप ी प रसरातील नागरीकांनी फोटोपासची त द यािशवाय 
नळकने शन देता येत नाही.  

मा. कैलासभाऊ थोपटे :- हॉटेल कुणाल ते रायगड कॉलनी येथ ेपाणी पुरवठा लाईन टाक यात 
आलेली नाही. 

मा. उपअिभयंता, ी. साबळे :- . सदर ठकाणी लाईन टाक यात आली आहे . लाईन 
टे ट गची कायवाही पूण झा यानंतर कने शन देणेची कायवाही कर यात येईल.  
 मा. रामदास बोकड :- वैदूव ती येथे आरो य िवभागाचे कायालयासाठी जागा देणेत आली 
आहे परंतु या ठकाणी जे टॉयलेट आहे तेथे दु तीची कायवाही कर यात आली आहे परंतु पा याची 
सोय नाही. तेथे पा याचे कने शन का देणेत येत नाही तसेच १००० लीटरची टाक  बांधणेची 
कायवाही का करणेत येत नाही याबाबत शासनाकडून खुलासा कर यात यावा. 
 मा. उपअिभयंता ी. राज  जावळे :- सदर पा याचे कने शन दल ेहोते. काही कारणा तव 
सदर कने शन तुटल ेहोते. ते दु त कर यात आल ेआहे. परंतु पा याचे साठयासाठी १००० लीटरची 
टाक  बांधणेची कायवाही ही थाप य िवभागाकडून कर यात येते. 
 मा. कायकारी अिभयंता, थाप य, ी. भास े :- सदर  ठकाणी टाक  बांध याचे काम 
करणेत येईल.  
मा. राज  जगताप :- स या पावसाचे माण कमी अस याने व धरणातील उपयु  पा याचा साठा 
कमी अस याने पुढील ७-८  मिह यासाठी धरणातील पाणी साठा पुरेसा राह या या दृ ीने जलतरण 
तलावांना टँकर ारे कर यात येणारा पाणीपुरवठा बंद कर यात यावा. तसेच मा. आयु  सो. यांनीही 
पाणी कपातीबाबत बैठक घेतली आह.े यानुसार साधारणपणे २० ट े  कपात पाणीकपात होईल.  या 
ि थतीत संपूण शहराला दवसातुन एक वेळ दोन तास पाणीपुरवठा करणेत यावा. तसेच नळकने शन 
देताना थाप य व पाणीपुरवठा िवभागाने एकि त र या सम वय राखून कामकाज करावे.  
   
 उ ान िवभागाच ेकामकाजाबाबत चचा झाली. 
 मा. रामदास बोकड :- वृ ारोपणाबाबत काय माचे िनयोजन क न य  कामाचे वेळी 
उ ान/वृ ारोपण िवभागाकडून दशाभूल करणेत आली . ही बाब यो य नाही. पुढील बैठक स उ ान 
िवभागाचे उपअिभयंता यांना उपि थत राहणेस सूचना देणेत या ात.  
 मा. ेि य अिधकारी :- पुढील भाग  सिमती बैठक स उ ान वृ संवधन िवभागाचे  
अिधका-यांना बैठक स बोलिव यात यावे.  
 थाप य िवभागाच ेकामकाजाबाबत चचा झाली. 
 मा.कैलासभाऊ थोपटे :- तापक र माळ चौकापासुन र यांवरील ख यांची पाहणी करावी व 
र ते सुि थतीत राहतील या दृ ीने कायवाही करावी.  
 मा. कायकारी अिभयंता, थाप य, ी. भास े :- स ि थतीत ख  ेमु माने भर यात आल े
आहेत. पावसाळयामुळे डांबराचे लट बंद असलेने ख  ेभरण ेश य नाही . जर ख  ेमोठे असतील तर 
पे हर लॉकने ख  ेभरणेची कायवाही करणेत येईल.  
 मा. आरती च ध े :- चबरची झाकण ेनादु त झालेबाबत त ार असुन सारथी हे पलाईनवर 
त ार न द यात आलेली आह.े 
 मा. कायकारी अिभयंता, थाप य, ी. भास े:- चबरची झाकणे दु तीबाबत आठ दवसात 
कायवाही पूण कर यात येईल.  
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 मा. सभापती :-  िजजामाता हॉि पटल येथील र ता पाणी पुरवठा िवभागाचे काम करताना 
खराब झाला आह.े सहा मिह यापासुन सदर त ार लंिबत आहे. 
 मा. कायकारी अिभयंता, थाप य, ी. भास े :- सदर ठकाणी आव यक ती कायवाही 
कर यात येईल. 
 मा. िनता पाडाळे :-  काळेवाडी फाटा येथील टॉयलेटचे आऊटलेटचे काम अ ाप लंिबत 
आहे. 
 मा. कायकारी अिभयंता, थाप य, ी. भास े :- सदर बाबत तातडीने कायवाही कर यात 
येईल.  
 मा. सागर कोकण े : रहाटणी गावातील मशानभूमीचे काम लवकरात लवकर पूण करावे 
तसेच शंकर मं दराजवळील घाटाचे दु तीचे काम क न यावे.  

मा. कैलासभाऊ थोपटे :- घाटाचे ठकाणी लोकांना दश या िवधीसाठी नदीकाठापयत 
जाणेसाठी र ता आव यक आह.े  
 मा. कायकारी अिभयंता थाप य ी. भास े:- नदी पा ात काम करणे श य नाही.  जेवढी 
घाटाची जागा आहे तेथे काम करण ेश य आहे.  
 मा. राज  जगताप :-  १८ मीटर र यां या साईट प यांमधील बांधकामांबाबत अ ाप 
कायवाही लंिबत आहे. अनिधकृत बांधकामांना िनयिमत कर तसेच शा ती कर लावणेत येत आहे. 
हणुन बेकायदेशीर नळकने शनचे माण वाढत आहे.  नागरीक िनयिमत कर भरतात परंतु  शा ती 

कर भरत नसलेने यांना ना हरकत माणप  सादर देणेत येत नाही. सदर बाबत े ीय अिधकारी 
यांनी चचा करावी. 
 मा. ेि य अिधकारी :- या संदभात चचा झाली असून आपण मा. करसंकलन व कर 
आकारणी मुख यांचेशी सम  चचा करावी. 
 अित मण िवभागाच ेकामकाजाबाबत चचा झाली . 
 मा. सिचव तथा शासन अिधकारी सभा शाखा :- ड ेि य कायालयाचे अित मण 
िवभागाकडे अित मण पथकाम ये २ अित मण िनरी क, ८ मजुर कमचारी यांची िनयु  
कर याबाबत ताव पाठिव यात आला आह.े 
 मा. रामदास बोकड : - नािशक फाटा ते सुदशननगर येथे बीआरटी मागात ीट लाईट बंद 
ठेवणेत आ या आहेत. या चाल ूकरा ात. 
 मा. कायकारी अिभयंता िव ुत ी. च हाण :- सदर ीट लाईट चालू करणेत येतील.  
 

डा िवभागाच ेकामकाजाबाबत चचा झाली. 
मा. राज  जगताप : - पपळे गुरव येथील बॅड मटन हॉलचा भाडे करार संपलेला असुन सदर हॉल 
दुस-या सं थेस भाडे कराराने देणेबाबत अ ाप कायवाही लंिबत आहे. याबाबत काय कायवाही 
करणेत आली याची मािहती ावी. तसेच एलबीटी बंद झा याने महापािलकेचे उ प ाचे ोत 
वाढिवण े आव यक आहे. तरी महापािलके या या इमारती, ापारी संकुल,े बॅड मटन 
हॉल,िज ॅिशयम हॉल, सभागृह भाडेकराराने देणेत येतात यांचेबाबतची सिव तर मािहती घेणे 
आव यक आहे.  भुिम आिण जदगी िवभागाकडून महापािलका इमारत बाबत आव यक ती खबरदारी 
देण े  आव यक आह.े पपळे गुरव येथील अंध शाळे या वर या मज यावर वाचनालय घेणेत यावे इ. 
िवषयांवर डा िवभागाकडून आव यक ती मािहती देणेत यावी.  
मा. डा पयवे क ी. गगज े :- याबाबत डा िवभागाकडून मािहती घेतली असता अ ाप िनिवदा 

या सु  झालेली नाही. मा. आयु  सो. यांचे मा यतेने पुढील िनिवदा िवषयक कायवाही कर यात 
येणार आहे.  
मा. रामदास बोकड :- महापािलके या ७५ ायामशाळांचे सािह याचे टडर अ ाप अंितम झालेले 
नाही. यातील ३६ ायाशाळांना सेवाशु क आहे. सदर ायामशाळांचे व थापन यो य प दतीने 
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होत नाही. तसेच बॅड मटन हॉल,िज ॅिशयम हॉल इ. बाबतचे व थापन नीट होत नसलेचे 
िनदशनास येते.  

 
मा. े ीय अिधकारी :- बैठक समा ीचे पूव  सव शाखा मुखांना स मा. सद यांनी मांडले या 

सूचनांस अनुस न आव यक ती कायवाही क न संबंिधतास याबाबत मािहती देणेकामी सूचना देणेत 
येत आहेत.  

मा. सभापती:- सव उपि थत स मा. सद य यांनी या बाब वर मत दिशत केले आहे या सव 
बाब वर संबंिधत अिधकारी यांनी आव यक ती कायवाही क न स मा. सद य यांना सदर मािहती 

ावी असे सूचना देऊन बैठक संपलेचे जाहीर करतो. 
                                                                                                सही/- 

  ( अ ण मदन टाक ) 
        सभापती 

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

                                                                                                 सही/- 
मांक – ड/१३/कािव/९५/२०१५                                        शासन अिधकारी तथा       

दनांक – २४ /०९ /२०१५                                                    सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                        ड भाग सिमती 
                                          
  
 
 
  


