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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 

                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .८ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  १८/१०/२०१६                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑ टोबर २०१६ ची मािसक 
सभा शु वार दनांक १८/१०/२०१६ 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. च धे आरती सुरेश                        सद या 
३. मा. ी. थोपटे कैलासभाऊ गबाजी         सद य       
४. मा. जगताप राज  गणपत           सद य 
                            ------------------ 
     यािशवाय, मा. िमनीनाथ दंडवत,े े ीय अिधकारी, मा. िसताराम ब रे, शासन 

अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा, मा. एस.टी. आ हाळे, लेखािधकारी, मा.िनतीन देशमुख, 
उपअिभयंता िव ुत, मा. िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. िशरीष पोरेडी, मा. िवनय 
ओहोळ, मा. एल. बी. जाधव, उपअिभयंता, थाप य, मा. भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  जावळे, 
उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. ही.एस. गगजे, डा िनरी क, मा. अजय जाधव, मु य आरो य 
िनरी क, मा. वाकोडे ए.एस.,किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा.संजय च हाण, किन  अिभयंता, 
नगररचना, मा. पाडवी ही.ए., मा. भालेराव यु.ए., किन  अिभयंता िव ुत, मा. संदीप 
कोतवडेकर, मा. आर.एम. सौदाई, मा. अतुल सोनवणे, मा. एस.ए. पाटील, आरो य िनरी क, मा. 
अमर म ासी, मले रया िनरी क,मा. बैचे, मोरे सी.सी. हॉट क चर सुपरवायझर, मा. सुिनल 
दुदुसकर, उ ान सहा यक, मा.सुभेदार, अित मण िनरी क, इ. अिधकारी उपि थत होत.े 
 

मा. सभापती : सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास सु वात करणेत येत 
आहे. तदनंतर मा. कैलासभाऊ थोपटे, सद य  ड भाग सिमती सभेस आव यक गणपूत  नस याने 
आजची बैठक तहकुब कर यात यावी. 

 
मा. राज  गणपतराव जगताप यांनी सदर सूचनेस अनुमोदन दल.े  
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मा. सभापती : मा. सद यांनी मांडले या सूचनेस अनुस न माह े ऑ टोबर २०१६ ची 
मािसक सभा गणपूत  अभावी द. ४/११/२०१६ रोजी सकाळी ११.४५ वाजेपयत तहकुब 
कर यात येत आहे. तसेच बैठक स उपि थत सव अिधका-यांचे आभार मानुन आजची बैठक 
संप याचे जाहीर करतो. 

          सही/- 
   ( अ ण मदन टाक ) 

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

          
                                                                                                
सही/- 

                                                                                         ( सीताराम ब रे ) 
    मांक – ड/१३/कािव/२८५/२०१६                                     शासन अिधकारी तथा       
    दनांक – १८ /१०/२०१६                                                    सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                          ड भाग सिमती      
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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 

                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .८ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०४/११/२०१६                                                                सकाळी ११.४५ वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑ टोबर २०१६ ची तहकुब 
मािसक सभा शु वार दनांक ०४/११/२०१६ रोजी सकाळी ११.४५ 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.  
 
५.  मा. ी. टाक अ ण मदन          सभापती 
६.  मा. िनता िवलास पाडाळे                   सद या 
७. मा. अिनता म छ  तापक र                सद य       
८. मा. जगताप राज  गणपत           सद य 
                            ------------------ 
     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, े ीय अिधकारी, मा. िसताराम ब रे, शासन 
अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा, मा. िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. िवनय 
ओहोळ, मा. सुिनल पाटील, मा. एल. बी. जाधव, उपअिभयंता, थाप य, मा. भाऊसाहेब साबळे, 

उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. रव  पवार, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. ही.एस. गगजे, 
डा िनरी क, मा.एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. वाकोडे ए.एस., मा. 

बी.एम. मुलाणी, किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा.संजय च हाण, किन  अिभयंता, नगररचना, 
मा. भालेराव यु.ए., मा. गणेश राऊत, किन  अिभयंता िव ुत, मा. आनंद नायडू, किन  
अिभयंता, झोिनपू, मा. मोरमारे एस. ही., किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. िशनगारे मंगेश, 
उपलेखापाल, मा. संदीप कोतवडेकर, मा. आर.एम. सौदाई, मा. अतुल सोनवणे, मा. सरोदे ही. 
एस. आरो य िनरी क, मा. अमर म ासी, मले रया िनरी क,मा.जी.एन. खैरे, उ ान सहा यक, 
मा.सुभेदार, अित मण िनरी क, इ. अिधकारी उपि थत होत.े 
 

मा. सभापती : सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास सु वात करणेत येत 
आहे. तदनंतर मा.राज  गणपतराव जगताप, सद य  यांनी आज या ड भाग सिमती सभेस 
आव यक गणपूत  नस यान ेआजची बैठक तहकुब कर यात यावी अशी सूचना केली. 

 
मा. िनता िवलास पाडाळे यांनी सदर सूचनेस अनुमोदन दले.  
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मा. सभापती : मा. सद यांनी मांडले या सूचनेस अनुस न माह े ऑ टोबर २०१६ ची 
मािसक सभा गणपूत  अभावी द. २/१२/२०१६ रोजी सकाळी ११.३० वाजेपयत तहकुब 
कर यात येत आहे. तसेच बैठक स उपि थत सव अिधका-यांचे आभार मानुन आजची बैठक 
संप याचे जाहीर करतो. 

 

                                                                                                           सही/- 
   ( अ ण मदन टाक ) 

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

          
                                                                                                          सही/-   

                                                                                         ( सीताराम ब रे ) 
    मांक – ड/१३/कािव/२९०/२०१६                                     शासन अिधकारी तथा       
    दनांक – ०४/११/२०१६                                                    सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                           ड भाग सिमती      
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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 

                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .८ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०२/१२/२०१६                                                                सकाळी ११.३० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑ टोबर २०१६ ची तहकुब 
मािसक सभा शु वार दनांक ०२/१२/२०१६ रोजी सकाळी ११.३० 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. ी. वाघेरे भाकर नामदेव          सद य  
३.   मा. िनता िवलास पाडाळे                   सद या 
४. मा. आरती सुरेश च धे           सद या 
५. मा. रामदास गेणभाऊ बोकड          सद य 
६. मा. वैशाली रा ल जवळकर          सद या 

७.  मा. जगताप राज  गणपत           सद य 
           यािशवाय  खालील माण ेनामिनदिशत सद य उपि थत होत.े 
१. मा. िशवाजी तुकाराम पाडुळे  
२. मा. धनंजय गणपत मोिहत े
                            ------------------ 
     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, े ीय अिधकारी, मा. मोद भासे, कायकारी 
अिभयंता थाप य, मा. िसताराम ब रे, शासन अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा, मा. अशोक 
बोनगीर, लेखािधकारी, मा. डी.एन. गायकवाड, उ ान अिध क, उ ान , मा. िवनोद बडाळे, 
सहा. आरो यािधकारी, मा. िवनय ओहोळ, मा. सुिनल पाटील, मा. एल. बी. जाधव, उपअिभयंता, 
थाप य, मा. भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  जावळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. रव  पवार, 

उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. राज  इंगळे, उपअिभयंता, झोिनपू थाप य, मा. िनतीन देशमुख, 
उपअिभयंता, िव ुत, मा. एच.आर. सरवदे, कायालय अिध क, मा. ही.एस. गगजे, डा 
िनरी क, मा.अजय जाधव, मु य आरो य िनरी क, मा. ही.पी. गजपुरे, मा. आय.के. कलाल, 
किन  अिभयंता, थाप य, मा. वाकोडे ए.एस.किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा.संजय च हाण, 
मा. राज  जगताप, किन  अिभयंता, नगररचना, मा. ही.ए. पाडवी, मा. भालेराव यु.ए., मा. 
गणेश राऊत, किन  अिभयंता िव ुत, मा. कंुभार सी.एम. किन  अिभयंता, बांधकाम परवानगी व 
अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवभाग, मा. संदीप कोतवडेकर, मा. आर.एम. सौदाई, मा. अतुल 
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सोनवणे, मा. सरोदे ही. एस., मा. सतीश पाटील, आरो य िनरी क, मा. अमर म ासी, मले रया 
िनरी क,मा.सुिनल दुदुसकर, मा. दलीप सटाल,े उ ान सहा यक, इ. अिधकारी उपि थत होत.े 

मा. सभापती : सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास सु वात करणेत येत आह.े 
मा. सिचव, सभा शाखा : :- मागील सभा कायपि का . ७ माहे  स टबर २०१६ ची 

मािसक सभा दनांक  ०२/०९/२०१६  रोजीचे सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  
मा. सभापती : मागील कायपि का . ७ माह े स टबर २०१६ चा सभावृ ांत कायम 

कर यात येत आहे.  
माहे ऑ टोबर २०१६ या कायपि का . ८ वरील िवषयांवर खालील माण े मंजुरी 

देणेत आली.  
िवषय . १                                                                              ठराव .२२  
दनांक :२/१२/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सुचक : मा. उषा संजोग वाघेरे (पाटील)   अनुमोदक :मा. िशतल िव ल उफ नाना काट े
संदभ : मा. उषा संजोग वाघेरे (पाटील) यांचेकडील द. १४/०९/२०१६ रोजीचा ताव 

 भाग . ४५ म ये भैरवनाथ मंदीरामाग े मनपाची सावजिनक मुतारी असुन या 
मुतारीची वि थत देखभाल व दु ती होत नस यान े प रसरात दुगधी पसरत अस यामुळे 
नागरीकां या आरो या या दृ ीन े हानीकारक प रि थती िनमाण हो याची श यता आहे. तसेच 

प रसरातील नागरीकांचे वत:चे घरगुती वापराकरीता शौचालयाची व था अस यान े सदर 
सावजिनक मुतारी पाडणेबाबत तेथील नागरीकां या वारंवार त ारी येत अस यान े सदरचे 
शौचालय मुतारी पाडुन टाकणेबाबतचे करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  
 सदर ठराव सवानुमत ेमंजूर कर यात आला.  
                             ----------------- 

िवषय . २                                                                              ठराव . २३ 
दनांक :२/१२/२०१६                                                                िवभाग: शासन िवभाग 

          संदभ : मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील ताव . ड े/०७/कािव/५१९/१६ द. ३०/०९/२०१६  
 क   शासनान े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 आहे. तसेच महारा  शासनान े देखील प  . वभाअ/ 
२०१५/ . .२३/निव/३४ दनांक १५/५/२०१५ अ वये क  शासनाचे धत वर व छ महारा  अिभयान 

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

कायालय काय े ातील भाग .४४ अशोक िथएटर, भाग .४७ नढेनगर काळेवाडी, भाग . ४८  
तापक रनगर,व भाग . ५६ वैदुव ती हे चार भाग हगणदारी मु  झाले असुन तेथे वैयि क शौचालये 
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बांधणेची कायवाही झाली असुन मनपा शाळा व बचतगटाचे माणप  ा  असुन आरो य िवभागाचे 
कायवाहीनुसार सदर चार भाग हगणदारी मु  (Open Defecation Free)घोषीत करणेबाबत या       
मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील तावास मा यता देणेत येत आहे.   
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                                         ---------------- 

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

 
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 ऑ टोबर 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/२९५/२०१६                                   शासन अिधकारी तथा       

    दनांक –२/१२/२०१६                                                    सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                          ड भाग सिमती      

 
 


