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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .१०  
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०२/१२/२०१६                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माह ेिडसबर २०१६ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०२/१२/२०१६ 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. सुिनता राजेश वाघेरे                   सद या  
३.       मा. आसवाणी िहरानंद उफ                सद य 
           ड ब ू कमतराम  
४. मा. ी. वाघेरे भाकर नामदेव          सद य  
५.   मा. िनता िवलास पाडाळे                सद या 
६. मा. आरती सुरेश च धे          सद या 
७. मा. रामदास गेणभाऊ बोकड         सद य 
८.  मा. वैशाली रा ल जवळकर         सद या 
९.  मा. जगताप राज  गणपत         सद य 
           यािशवाय  खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते. 
१. मा. िशवाजी तुकाराम पाडुळे  
२. मा. धनंजय गणपत मोिहते 
                            ------------------ 
     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. सरवद,े 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 
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िवभाग, मा. संदीप कोतवडेकर, मा. आर.एम. सौदाई, मा. अतुल सोनवण,े मा. सरोदे ही. एस., मा. 
सतीश पाटील, आरो य िनरी क, मा. अमर म ासी, मले रया िनरी क,मा.सुिनल दुदुसकर, मा. 
दलीप सटाले, उ ान सहा यक, इ. अिधकारी उपि थत होते. 

मा. रामदास बोकड : दनांक १/१२/२०१६ रोजी ड भाग सिमती सद य ी. मोद 
ता हणकर यांचे वडील कै. रघुनाथराव ता हणकर ,वय ७३ वष  उ म मुत  कलाकार यांचे द:ुखद 
िनधन झाले अस याने तसेच आप या देशाचे जे दोन जवान सीमेचे र ण करताना शहीद झाले आहेत 
यांस दोन िमिनटे उभे रा न भावपूण दांजली वाहणेची सूचना मांडतो.  

 
मा.आरती सुरेश च धे :- सदर सूचनेस मी अनुमोदन देते.  
 सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
 (सव उपि थतांनी दोन  िमिनटे उभे रा न दांजली अपण केली,) 
                        ------------ 
मा. सभापती: सभे या कामकाजास सु वात कर यात यावी.   
मा. सिचव, सभा शाखा :- सव उपि थत पदािधकारी व अिधकारी यांचे वागत क न 

आज या सभेचे कामकाज सु  करणेकामी मा यता िमळावी. व  ड े ीय कायालयाचे लेखािधकारी 
पदी ी. अशोक बोनगीर व ी. हनुमंत सरवद ेयांची कायालय अिध क पदी पदो ती झा याब ल 
या दो ही अिधका-यांचे पु पगु छ देऊन अिभनंदन करणेत यावे अशी स मा. सभागृहास िवनंती आह.े 

मा. सभापती : ड े ीय कायालयाचे नविनयु  लेखािधकारी ी. अशोक बोनगीर व 
कायालय अिध क ी. हनुमंत सरवद ेयांचे सव उपि थत स मा. सद य,अिधकारी व कमचारी यांचे 
वतीने पु पगु छ देऊन अिभनंदन करतो तसेच  आज या ड भाग सिमती सभेचे काम सु  कराव.े   

तदनंतर मा. ड भाग सिमती माहे  िडसबर २०१६ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  
कर यात आले. 

मा. सिचव, सभा शाखा :-  सभेत स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल 
क न घेणेकामी 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 . ४५ पपरी वाघेरे येथे महापािलकेमाफत जलतरण तलाव बांध यात 
आलेला आह.े सदर जलतरण तलावास “कै. द ोबा वाघेरे जलतरण तलाव” असे नामकरण करण ेव  
तेथील ब उ ेशीय हॉलला “ कै. शहाजी वाघेरे (मा तर) डा हॉल मा. उपमहापौर भाकर 
नामदेवराव वाघेरे यां या वॉड तरीय िनधीतुन मंजूर” असे नामकरण करणबेाबत  

िवषय . २ : भाग . ४५ पपरी वाघेरे येथील जगदंबा वीट माट जवळील चौकास “संत 
सेवा चौक” व जोग महाराज उ ान जवळील चौकास “ ीहरी चौक” असे नामकरण करणेबाबत 
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िवषय . ३ : भाग . ४५ म ये “जय बाबा योिगराज ी स गु  नाथ माऊली  महाराज 
वाळंुजकर जय बाबा यां या िनवास थानाकडे” अशा आशयाचा बोड लावायचा अस याने सदर 
नामफलक लावणेकामी मा यता देणे व यासाठी येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 

िवषय . ४ : भाग . ४३ मधील वाि मक  आ माकडे जाणा-या र यास “ वग य 
संुपतराम बाि मक  र ता” असे नामकरण करणेबाबत 

िवषय . ५ : भाग . ४४ जुना ड भाग शाळेजवळील चौकाला पंचशील चौक असे 
नामकरण करणेबाबतचा ड भाग सिमती सभा ठराव . ८ दनांक १९/६/२०१५  रोजीचा ठराव र  
क न सदर ठकाणा या जवळ डॉ. ी. एस.एच. कोटवानी त्यांचे कुटंुिबयांसमवेत राहात होते. यांनी 
पपरी प रसरातील गोरगरीब लोकांचा मोफत इलाज क न पपरीवािसयांची िन वाथ सेवा केलेली 

आह ेतसेच यांचे कुटंुिबयसु दा िन वाथपण ेसमाज काय करीत अस याने डेअरी फाम रोड चौकाला 
“डॉ. ी.एस.एच. कोटवानी चौक” असे नाव देणेबाबत 

िवषय . ६ : भाग . ४३ म ये मशानभूमीतील संडास लॉक असुन तेथ ेजवळच छोटा 
हॉल आह.े सदर संडास लॉक पाडून छोटया हॉल या ठकाणी मोठा हॉल बांध याबाबत  

िवषय . ७ : भाग . ४४ मधील साई चौक सी लॉक १ येथील मनपाचे संडास लॉक 
पाडून  तेथ े सुलभ प दतीने संडास लॉक बांधणेबाबतचा भाग सिमती ठराव . ३१ दनाकं 
४/३/२०१६ र   क न या ठकाणी सावजिनक वाचनालय करणेबाबत 

तदनंतर मा. ड भाग सिमती माहे  िडसबर २०१६ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  
कर यात आले. 

मा. सिचव, सभा शाखा : :- मागील सभा कायपि का . ७ माहे स टबर २०१६ या मािसक 
सभे या 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 आह.े  

माह े िडसबर २०१६ या कायपि का . १० वरील िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत 
आली.  
िवषय . १                                                                               ठराव . २४ 
दनांक ०२/१२/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा.नीता िवलास पाडाळे                                           अनुमोदक :  मा. आरती सुरेश च धे 
 संदभ : मा.  नीता िवलास पाडाळे यांचेकडील द. २/१२/२०१६ रोजीचा ताव  

 भाग . ४७ काळेवाडी येथील पंचनाथ कॉलनी येथे पंचनाथ कॉलनीतील समोरील बाजूने व 
आझाद कॉलनी ३ म य े आता जागेवर डांबरीकरणासहीत र ता तयार आह.े परंतु दनांक 
१८/६/२००९ ला ड भाग येथे २०५ अंतगत ६ मीटर र ता तयार कर याचा ठराव कर यात आला. 
हा ठराव कर यावेळी मनपाचे अिघकारी यांनी जागेवर जाऊन र याची पाहणी न करता हा ताव 
मंजूर केला. हा र ता नागरीकां या घराव न टाक यात आला आह.े परंतु नागरीकां या घरां या दो ही 
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बाजंूनी रहदारीचा डांबरीकरणासहीत र ता तयार आह.े यामुळे पंचनाथ कॉलनी येथील २०५ अंतगत 
६ मीटर र ता टाक यात आल आह ेतो र  कर यात येणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
   -------------- 

िवषय . २                                                                               ठराव . २५ 
दनांक ०२/१२/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   
दनांक ५/८/२०१६                                                                     िवभाग: आरो य िवभाग   

संदभ : मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील ताव . ड े/०७/कािव/९७७/२०१६  
                               द. २८/११/२०१६  

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 

महारा  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 . ४३ िजजामाता हॉि पटल हा भाग हगणदारी मु  
करणेचे दृ  टीने मनपा शाळा व बचतगटाचे माणप  ा  असुन आरो य िवभागाचे कायवाहीनुसार 
सदर भाग हगणदारी मु  (Open Defecation Free) घोषीत करणेबाबत या मा. े ीय 
अिधकारी यांचेकडील तावास मा यता देणेत येत आहे.   

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

मा. सिचव, सभा शाखा : स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. अ य  यांचे मा यतेने 
दनांक ०२/१२/२०१६ रोजी या सभेम य ेऐन वेळी दाखल केलेले  िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी 

देणेत आली.  
िवषय . ३                                                                               ठराव . २६ 
दनांक ०२/१२/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा. भाकर नामदेवराव वाघेरे                              अनुमोदक : मा. आसवाणी िहरानंद उफ                 
                                                                                             ड ब ू कमतराम  
 संदभ : मा.  भाकर नामदेवराव वाघेरे यांचेकडील द. २/१२/२०१६ रोजीचा ताव  
 भाग . ४५ पपरी वाघेरे येथ ेमहापािलकेमाफत जलतरण तलाव बांध यात आलेला आह.े 
सदर जलतरण तलावास “कै. द ोबा वाघेरे जलतरण तलाव” असे नामकरण करणते यावे व  तेथील 
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ब उ ेशीय हॉलला “ कै. शहाजी वाघेरे (मा तर) डा हॉल मा. उपमहापौर भाकर नामदेवराव 
वाघेरे यां या वॉड तरीय िनधीतुन मंजूर” असे नामकरण करणे या तावास मा यता देणेत येत आह.े  
 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
   -------------- 
िवषय . ४                                                                                ठराव . २७ 
दनांक ०२/१२/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा. भाकर नामदेवराव वाघेरे                         अनुमोदक : मा. धनंजय गणपत मोिहते 
 संदभ : मा.  भाकर नामदेवराव वाघेरे यांचेकडील द. २/१२/२०१६ रोजीचा ताव  

भाग . ४५ पपरी वाघेरे येथील जगदंबा वीट माट जवळील चौकास “संत सेवा चौक” व 
जोग महाराज उ ान जवळील चौकास “ ीहरी चौक” असे नामकरण करणचेे तावास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला. 
                           -------------- 
िवषय . ५                                                                               ठराव . २८ 
दनांक ०२/१२/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा. भाकर नामदेवराव वाघेरे                         अनुमोदक : मा. धनंजय गणपत मोिहते 
 संदभ : मा.  भाकर नामदेवराव वाघेरे यांचेकडील द. २/१२/२०१६ रोजीचा ताव  

भाग . ४५ म ये “जय बाबा योिगराज ी स गु  नाथ माऊली  महाराज वाळंुजकर जय 
बाबा यां या िनवास थानाकडे” अशा आशयाचा बोड लावायचा अस याने सदर नामफलक लावणे व 

यासाठी येणा-या य  खचास मा यता देणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला. 

                           -------------- 
िवषय . ६                                                                               ठराव . २९ 
दनांक ०२/१२/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा. अ ण मदन टाक                                           अनुमोदक : मा. धनंजय गणपत मोिहते 
 संदभ : मा.  अ ण मदन टाक यांचेकडील द. २/१२/२०१६ रोजीचा ताव  

भाग . ४३ मधील वाि मक  आ माकडे जाणा-या र यास “ वग य संुपतराम बाि मक  
र ता” असे नामकरण करणचेे तावास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला. 
                           -------------- 
िवषय . ७                                                                              ठराव . ३० 
दनांक ०२/१२/२०१६                                                             िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा.  सुिनता राजेश वाघेरे                              अनुमोदक : मा. आसवाणी िहरानंद उफ ड ब ू 
                                                                                       कमतराम  
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संदभ : मा.  सुिनता राजेश वाघेरे यांचेकडील द. २/१२/२०१६ रोजीचा ताव  
भाग . ४४ जुना ड भाग शाळेजवळील चौकाला पंचशील चौक असे नामकरण 

करणेबाबतचा ड भाग सिमती सभा ठराव . ८ दनांक १९/६/२०१५ मंजुर कर यात आला आहे 
परंतु आजपयत या ठकाणी नामफलक लाव यात आलेला नाही. सदर ठकाणा या जवळ डॉ. ी. 
एस.एच. कोटवानी त्यांचे कुटंुिबयांसमवेत राहात होते. यांनी पपरी प रसरातील गोरगरीब 
लोकांचा मोफत इलाज क न पपरीवािसयांची िन वाथ सेवा केलेली आह ेतसेच यांचे कुटंुिबयसु दा 
िन वाथपण ेसमाज काय करीत अस याने सदर ठराव र  क न सदर ठकाणा या जवळ डेअरी फाम 
रोड चौकाला “डॉ. ी.एस.एच. कोटवानी चौक” असे नाव देणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
                                                     -------------- 
िवषय . ८                                                                               ठराव . ३१ 
दनांक ०२/१२/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा. अ ण मदन टाक                                           अनुमोदक : मा. धनंजय गणपत मोिहते 
 संदभ : मा.  अ ण मदन टाक यांचेकडील द. २/१२/२०१६ रोजीचा ताव  

भाग . ४३ म ये मशानभूमीतील संडास लॉक असुन तेथ ेजवळच छोटा हॉल आह.े सदर 
संडास लॉक पाडून छोटया हॉल या ठकाणी मोठा हॉल बांध याचे तावास मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला. 
                           -------------- 
िवषय . ९                                                                               ठराव . ३२ 
दनांक ०२/१२/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा.  आसवाणी िहरानंद उफ ड ब ू कमतराम           अनुमोदक : मा. वैशाली रा ल जवळकर  
 संदभ : मा. आसवाणी िहरानंद उफ ड ब ू कमतराम यांचेकडील द. २/१२/२०१६ रोजीचा ताव  

 भाग . ४४ मधील साई चौक सी लॉक १ येथे मनपाचे संडास लॉक पाडून तेथ ेन ाने 
सुलभ प दतीचे संडास लॉक बांधणेबाबतचा ठराव . ३९ माह े माच २०१६ या ड भाग 
सिमतीम ये मंजुर कर यात आला आह.े परंतु सदर संडास लॉकचे शेजारीच सुलभ प दतीने शौचालय 
बांधणेचे काम मनपामाफत सु  कर यात आले अस याने सदर संडास लॉक पाडून या ठकाणी 
नागरीकांकरीता सावजिनक वाचनालय करणेत यावे या करीता दनांक ४/३/२०१६ रोजीचा ठराव 

. ३९ र  क न सदर ठकाणी वाचनालय करणेबाबत या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
 

 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. 

  पाणीपुरवठा िवभागाचे कामकाजाबाबत : 
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 मा. वैशाली रा ल जवळकर : भाग . ५६ मधील कोण याही ग ली वा कॉलनीम ये पाणी 
पुरवठा वि थत होत नाही तसेच कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा ी. तांब ेहे कोण याही भाग 
सिमती बैठक स उपि थत राहत नाहीत व भागातील पा या या सम यांकडे गांभीयाने ल  देत 
नाहीत . भाग . ५६ म य ेपा याचा  गंभीर आह.े  
 मा. रामदास बोकड : कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा यांचेकडून कोण याही बाबीची 
गांभीयाने दखल घेतली जात नाही.  भाग . ५६ येथील सव प रसरात ेशरने पाणी पुरवठा होण े

आव यक आह.े या भागासाठी पा या या टाक ची सोय नाही. सदर काम लंिबत आह.े  
 मा. राज  जावळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा : 
 भाग . ५६ ला से टर २३ येथुन बायपास िस टीम ारे पाणीपुरवठा कर यात येतो. कमी 
जा त ेशरमुळे उतारा या भागात पाणी िमळते ही वा तिवकता आह.े डायनासॉर उ ानातील 
टाक चे काम पूण झा यावर ही अडचण दुर होईल. सदर टाक चे काम अ ाप सु  आह.े  
 मा. रामदास बोकड : भाग . ५६ येथील पा याचे ेशर वाढिव या या दृ ीने य  
हावेत.  

 आरो य िवभागाचे कामकाजाबाबत : 
 मा. वैशाली रा ल जवळकर : कच-या या गाडया ४-४ दवस येत नाहीत कोण याही 
ग लीतील कचरा उचलला जात नाही.  
 मा. आरती च धे : कचरा उचल यासाठी गाडया वेळेत येत नाहीत. वारंवार पाठपुरावा 
करावा लागतो तसेच मोठी गाडी िमळणेबाबत कायवाही लंिबत आह.े  
 सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे : कची सं या वाढवली असुन त ार चे माण कमी आह.े  
 मा. े ीय अिधकारी ी. खोसे : आरो य िनरी क ी. सौदाई यांनी भाग . ५४ येथे 
पाहणी क न आव यक ती कायवाही करावी.  
 मा. रामदास बोकड : मागील वष  कचरा उचल यासाठी जी सं था नेमली होती या 
सं थेऐवजी सदर सं थेचे काम समाधानकारक नस याने दुसरी सं था नेमणेबाबत कळिवल ेअसतानाही 
याच सं थेस काम देणेबाबत कायवाही सु  आह ेहयाकडे ल  वेधतो. सदर ठेकेदाराकडून कामगारांवर 

अ याय होत असुन कामगारांना वेळेवर तसेच ठरवुन दलेला पगार िमळत नाही . सदर ठेकेदाराचे 
काम वि थत नाही . ते संपकात राहत नाही.  कामगार व सं था यांचे कामकाजावर शासनाने द  
रा न कायवाही करावी. दैनं दन कच-याचे िनमुलन कसे करता येईल याबाबत कायवाही करावी. सदर 
बाबीबाबत मा. वैशाली रा ल जवळकर यांनीही सहमती  केली.  
 सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे : एज सी ठरिव याबाबतची कायवाही आरो य मु य 
कायालयाकडून कायवाही कर यात येते.  या कायालयाकडून अहवाल पाठिव यात आला होता.  
 मा. े ीय अिधकारी ी. खोसे : व छता सेवकां या त ार वर म यवत  िवभागाकडून 
दले या सूचनानुसार सुनावणी घेणेत येत असुन सदर कामासाठी वक लांची नेमणुक कर यात आली 

आह.े ठेकेदारांकडून कामगारांना पगार कमी देणेत आ यास यांचेवर कारवाई कर यात येते.  सव कच-
याचे िनमुलनासाठी ायमरी व सेकंडरी प दतीने कचरा उचल याबाबत िनिवदा िस दीची कायवाही 
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मु यालयामाफत सु  असुन या कामासाठी सील या सं थेची नेमणुक कर यात आली आह.े यामुळे 
कचरा उचल या या काम वि थत र या होईल.  
 मा. राज  जगताप : जलपण चा  फार मोठा आह.े आज या द.ै वतमानप ात 
जलपण बाबत बातमी आली आह.े  
 मा. सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे : आरो य िवभागाचे पाच कमचारी नेमल ेआहेत. 
 मा. े ीय अिधकारी ी. खोसे : सदर कामासाठी पयावरण िवभागाकडून मिशन मागील 
वष  भाडेत वावर घेणेत आली होती. याबाबत िनिवदा कायवाही चालू असुन तोपावेतो आरो य 
िवभागाकडील कमचा-यांकडून कायवाही चालू आह.े  
 मा. रामदास बोकड : टॉम वॉटर ेनचा पिहला ट पा झाला असुन दुस-या ट पयाचे  काम 
सु  केले नाही तसेच सदर कामाबाबत चार मिह यापूव  टॉम वॉटर ेनचे दुस-या ट पयाबाबतची 
कायवाही क न तसा लेखी अहवाल भाग सिमतीपुढे सादर कर यात आला नाही.  
अित मण िवभाग : 
 मा. वैशाली रा ल जवळकर : सृ ी चौकात अित मण करणा-यांवर कारवाई करावी तसेच 
वराज चौकातील अित मणाने नागरीकांना जाणे-येणेसाठी जागा नाही. अित मण िवभागाने 

कारवाई भावीपण ेकरावी. स ि थतीत कारवाई होत नाही.  
 मा. रामदास बोकड : हॉकस झोनचे कामकाजाबाबत अ ाप कायवाही लंिबत आह.े थािनक 
हातगाडीधारकानंा यांनी सव कागदप  े दली आहेत यांना लायस स ावे हणजे अनिधकृत 
हातगाडीधारकांना वचक बसेल. लायस स द यावर अिधकृत हातगाडीधारकांना याय िमळेल व 
अनिधकृतपण ेधंदा करणा-यांना दंड आकार यात यावा. 
 मा. े ीय अिधकारी ी. खोसे : हॉकस झोन या दराबाबत या िवषयावर दराबाबत मा. 
महापािलका सभेने मा यता दली असुन पुढील कायवाही भूिम आिण  जदगी िवभागाकडून कर यात 
येईल.  
 उ ान िवभाग : 
 मा. वैशाली रा ल जवळकर : फुटपाथला जी झाडे लावली आहेत यांना पाणी घातले जात 
नाही तसेच तेथे असलेले आळे मोठे कर यात यावे. मोठी झाडे झाली आहेत यांना जाळी लाव यात 
येत नाही. 
 मा. उ ान अिध क ी. गायकवाड : झाडांना पाणी घाल यासाठी आळी मोठी क न घेणेत 
येतील तसेच पाणी घाल यात येईल. 
 मा. राज  जगताप : येक भागात दहा एफआरपी वाचनालये देणेकामी आदेश झाले आहेत. 
एफआरपी वाचनालयाबाबतची कायवाही लंिबत आह.े केबीन महापािलकेकडून देणेत येतात. 
याबाबत पाठपुरावा क न लवकरात लवकर िनणय यावा. मा. रामदास बोकड व मा. वैशाली रा ल 

जवळकर यांनीही येक भागात पाच एफआरपी वाचनालये देणेबाबत कायवाही करावी अशी 
सूचना मांडली.  
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 मा. े ीय अिधकारी ी. खोसे : संबंिधतांना मा. आयु  यांचे प रप कानुसार  सूचना द या 
आहेत. तसेच एफआरपी केबीन बसवणेबाबत थाप य िवभागाचे अिभ ाय आव यक आहेत.  
 डा िवभाग : 
 मा. राज  जगताप : पपळे गुरव येथील िज ॅिशयमचे सािह याबाबत कायवाही नाही. डा 
िवभागाकडून कायवाही लंिबत आह.े डा िवभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो. डा 
िवभागावर कारवाई होण ेआव यक आह.े 
 मा. डा िनरी क ी. गगजे : िज ॅिशयमचे काही सािह य आले आह.े म टीिजमचे सािह य 
येणे बाक  असुन या कामाचे ठेकेदार वेगळा आह.े  
 मा. सभापती : पपरी येथील बॉ सग हॉलचे काम अ ाप लंिबत आह.े 
 मा. डा िनरी क ी. गगजे : बॉ सग हॉलचे सािह य आले आह े परंतु हॉलला प  े
घाल यासाठी आतापयत ६ वेळा प वहार केला आह.े ड थाप य िवभागाकडून कायवाही करण े
आव यक आह.े किन  अिभयंता ी. कलाल यांनी फाईल कामाचे आदेशासाठी सादर केलेली आह.े  
 मा. रामदास बोकड : वैदुव ती येथील िजमला नवीन पडद ेव मॅट बसव याबाबतचे काम पूण 
नाही. पाठपुरावा क न कायवाही पूण क न यावी.  

 मा. डा िनरी क ी. गगजे : मॅट व पडद ेघेणेबाबत आदेश देणेत आले आहेत.  
 मा. रामदास बोकड : आचारसंिहते या दृ ीकोनातुन या मिह या या शेवटचे आठवडयात 
िवशेष भाग सिमतीची बैठक आयोजीत करावी व सदर बैठक चे वेळी सव िवभागांनी  काढलेली 
कामे, या कामी केलेली तरतुद व कामाची स ि थती याबाबतची मािहतीसह आढावा घेणेत यावा. या 
कामी िवशेष बैठक चे आयोजन कराव.े 

मा. सभापती :  ड भाग सिमतीचा कायकाल दोन मिहने रािहला असुन कती कामांचे आदेश 
देणेत आले आहेत याबाबत पाठपुरावा करावा व लवकरात लवकर कामे पूण हो या या दृ ीने सव 
िवभागांनी कायवाही करावी  व िवकास कामे पूण कर या या ीने कायवाही करावी.  सव उपि थत 
स मा. नगरसद य व अिधकारी यांचे आभार मानुन माह े िडसबर २०१६ भाग सिमतीची सभा 
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/२९७ /२०१६                         शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

           दनांक –०२/१२/२०१६                                                          ड भाग सिमती      


