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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .५  
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०१/०७/२०१६                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुलै २०१६ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०१/०७/२०१६ 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. वाघेरे सुिनता राजेश                   सद य 
३.   मा. ी. ता हणकर मोद रघुनाथ       सद य 
४.   मा.  पाडाळे  िनता िवलास                सद या  
५.   मा. ी. नढे िवनोद जयवंत          सद य 
६.   मा. तापक र अिनता म छ               सद या  
७.   मा. च धे आरती सुरेश                      सद या 
८.   मा. ी. बोकड रामदास गेणभाऊ        सद य 
९.   मा. ीमती जवळकर वैशाली रा ल     सद या  
१०.       मा. जगताप राज  गणपत          सद य 
                            ------------------ 
     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, े ीय अिधकारी, मा.िवजय वाघमारे, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा,  मा. संदेश च हाण, कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. िवनोद बडाळे, सहा. 
आरो यािधकारी, एल.बी. जाधव, मा. िवनय ओहोळ, मा. िशरीष पोरेडी, उपअिभयंता, थाप य,मा. 
रामनाथ टकल,े उपअिभयंता ,बांधकाम परवानगी, मा. वैभव पुसाळकर, उपअिभयंता, थाप य 
उ ान, मा. रव  पवार, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  जावळे, 
उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. राज  इंगळे, उपअिभयंता, झोिनपू, मा. एस.एस. गायकवाड, मु य 
आरो य िनरी क, मा. गगजे, डा िनरी क, मा. इ.के. कलाल, किन  अिभयंता, थाप य, मा.बी.जे. 
मोरे, किन  अिभयंता, थाप य उ ान,  मा. वाकोडे ए.एस.,मा. रोकडे जयवंत, मा. मुलाणी बी.एम. 
किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. संजय च हाण, मा. आर.बी. जगताप, किन  अिभयंता, 
नगररचना, मा. िनलेश दाते, मा. संदीप पाडवी, मा. शरद मोरमारे, मा. अिमन द ीत, मा. साकेत 
पावरा. किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. एम.टी. िशनगारे, उपलेखापाल, मा. आर.एम. सौदाई, 
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मा. संदीप कोतवडेकर, 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 िवभागमा. चं कांत मोरे, हॉट क चर सुपरवायझर, 
मा. सुिनल दुदुसकर, सटाले , उ ान सहा यक, मा. एस. ही. खरात, मा. सुहास शदे, स हअर, 
नगररचना 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. सिचव, सभा शाखा :- स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेत 

येणेकामी 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 . ५४ िवशालनगर पपळे िनलख गणेशनगर बस टॉप जवळील 
स ि थतीत असलेली मुतारी ही वापरास पुरेशी नाही तसेच या मुतारीचा ि यांना काहीच उपयोग 
होत नाही. याचबरोबर मुतारीची अव था अ यंत खराब अस याने तेथ ेदुगधी व अ व छता मोठया 

माणावर वाढलेली अस याने ही मुतारी पाड यात यावी व तेथ े ी व पु ष यां यासाठी वेगवेगळी 
सोय असलेली टॉयलेट लॉक बांधण े
 िवषय . २ : ड े ीय कायालयाकडील “ वास भ ा” या लेखािशषावर सन २०१५-१६ या 
आ थक वषासाठी र. . २५०००/- इतक  तरतूद कर यात आलेली होती. सदर तरतुदीतुन माह ेजुन 
२०१६ अखेर र. . २३,१९०/- इतका खच झालेला असुन र. . १८१०/- िश लक  आह.े े ीय 

अिधकारी ी. चं कांत खोसे ह े मा. आयु  सो. यांचे आदेशानुसार व छ भारत अिभयानांतगत 
दनांक १९ मे २०१६ रोजी बंगळु  महानगरपािलका येथे झाले या िश णास उपि थत रािहले होते. 
यांना सदर िश णासाठी अंदाजे र. . २००००/- वास खच झालेला आह.े सदर वास खचाची 
ितपुत  करणेसाठी ड े ीय कायालयाकडील “ वास भ ा” या लेखािशषावर तरतुद वग करण े

आव यक अस याने ड े ीय कायालय शासन िवभागाकडील कायालयीन आकि मक खच प रिश  
ब मधील “ भाग सिमती वास खच” या लेखािशषातुन र. . ५०,०००/- इतक  तरतूद ड े ीय 
कायालय शासन िवभागाकडील “ वास भ ा” या लेखािशषावर वग करणेबाबतचा े ीय अिधकारी 
यांचेकडील ताव  
 िवषय . ३ पपरी भाग . ४३  पपरी येथील स ाट अशोक चौकाजवळील पुनवसन 

क प ट पा . २ येथील वसाहतीस “लोकराजा राजष  छ पती शा  महाराज वसाहत” व पपरी 
येथील िजजामाता णालयाजवळील बसथां यास “लोकराजा राजष  छ पती शा  महाराज” असे 
नामकरण करणबेाबत 

तदनंतर मा. ड भाग सिमती माहे जुलै २०१६ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात 
आले. 
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मा. सिचव, सभा शाखा : :- मागील सभा कायपि का . ४ माहे जुन २०१६ या मािसक 
सभे या दनांक  १७/०६/२०१६  रोजीचे सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  

मा. सभापती : मागील कायपि का . ४ माह ेजुन २०१६ चा सभावृ ांत कायम कर यात 
येत आह.े  
माह ेजुन २०१६ या कायपि का . ५ वरील िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत आली.  
 
िवषय . १                                                                              ठराव .१०  
दनांक १/७/२०१६                                                                     ि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 तहकुब 
कर यात येत आहे.  
                                             -------------- 
िवषय . २                                                                             ठराव . ११ 
दनांक १/७/२०१६                                                                    िवभाग: आरो य िवभाग   

        संदभ : ड े ीय अिधकारी यांचेकडील प  . ड /े०९/कािव/८७४/२०१६ द. १७/६/२०१६ 
        ड े ीय कायालय आरो य िवभागाकडील “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर सन २०१५-
१६ या आ थक वषासाठी र. . ५००००/- तरतुद कर यात आलेली आह.े सदर तरतुदीतुन व छ 
भारत अिभयानांतगत शौचालय बांधकाम अनुदानाचे अज संगणकावर अपलोड करणेकामी नेमणुक 
केले या दोन कोपा/पासा कमचा-यांचे िव ावेतन अदा कर यात येत आह.े आतापयत यांचे 
िव ावेतनापोटी र. . ३९६६२/- इतक  र म खच  पडली असुन र. . १०३३८/- तरतुद िश लक 
आह.े सदर कमचा-यांचे माह े िडसबर २०१६ अखेर पयतचे िव ावेतन अदा करणेकामी “ थायी 
अ थापना” या लेखािशषाव न र. . १,५०,०००/- तरतुद “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर वग 
करण े तसेच “ वास भ ा” या लेखािशषाम य े असलेली र. . १०,०००/- तरतुद सहा यक 
आरो यािधकारी यांचे ३ दवसांचे कायशाळेसाठी हैसुर (कनाटक ) येथ े िश णास जाणे-येणेचे भाडे 
व दैिनक भ ा अदा करणेकामी कमी पडत असलेचे कारणा तव “ थायी अ थापना” या 
लेखािशषाव न र. . ४०,०००/- तरतुद  “ वास भ ा” या लेखािशषावर वग करणेबाबतचे तावास 
मा यता देणेत येत आह.े  
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
                             ----------------- 

मा. सिचव, सभा शाखा : स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. अ य  यांचे मा यतेने 
दनांक १/७/२०१६ रोजी या सभेम ये ऐन वेळी दाखल केलेले  िवषयांवर खालील माण े मंजुरी 

देणेत आली.  
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 िवषय . ३                                                                             ठराव . १२ 
दनांक १/७२०१६                                                                    िवभाग: थाप य 

सूचक : मा. अिनता म छ  तापक र                               अनुमोदक : मा. वैशाली रा ल जवळकर   
 संदभ : मा. आरती सुरेश च धे  यांचेकडील दनांक २८/६/२०१६ रोजीचा ताव 

भाग . ५४ िवशालनगर पपळे िनलख गणेशनगर बस टॉप जवळील स ि थतीत 
असलेली मुतारी ही वापरास पुरेशी नाही तसेच या मुतारीचा ि यांना काहीच उपयोग होत नाही. 
याचबरोबर मुतारीची अव था अ यंत खराब अस याने तेथ े दुगधी व अ व छता मोठया माणावर 
वाढलेली अस याने ही मुतारी पाड यात यावी व तेथ े ी व पु ष यां यासाठी वेगवेगळी सोय 
असलेली टॉयलेट लॉक बांधणेचे तावास मा यता देणेत येत आह.े  
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
                              -------------- 
िवषय . ४                ठराव .१३  
दनांक १/७२०१६                                                                    िवभाग: शासन  

सूचक : मा. अिनता म छ  तापक र                              अनुमोदक : मा. वैशाली रा ल जवळकर   
      संदभ : मा. ड े ीय अिधकारी यांचेकडील प  . ड /े०१/कािव/५७१/२०१६ द.३०/६/२०१६ 
ड े ीय कायालयाकडील “ वास भ ा” या लेखािशषावर सन २०१५-१६ या आ थक वषासाठी र. . 
२५०००/- इतक  तरतूद कर यात आलेली होती. सदर तरतुदीतुन माह े जुन २०१६ अखेर र. . 
२३,१९०/- इतका खच झालेला असुन र. . १८१०/- िश लक  आह.े े ीय अिधकारी ी. चं कांत 
खोसे हे मा. आयु  सो. यांचे आदेशानुसार व छ भारत अिभयानांतगत दनांक १९ मे २०१६ रोजी 
बंगळु  महानगरपािलका येथे झाले या िश णास उपि थत रािहले होते. यांना सदर िश णासाठी 
अंदाजे र. . २००००/- वास खच झालेला आह.े सदर वास खचाची ितपुत  करणेसाठी ड े ीय 
कायालयाकडील “ वास भ ा” या लेखािशषावर तरतुद वग करणे आव यक अस याने ड े ीय 
कायालय शासन िवभागाकडील कायालयीन आकि मक खच प रिश  ब मधील “ भाग सिमती 

वास खच” या लेखािशषातुन र. . ५०,०००/- इतक  तरतूद ड े ीय कायालय शासन 
िवभागाकडील “ वास भ ा” या लेखािशषावर वग करणेचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

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

िवषय . ५                ठराव .१४  
दनांक १/७२०१६                                                                    िवभाग: थाप य  

सूचक : मा.  अिनता म छ  तापक र     अनुमोदक : मा. वैशाली रा ल जवळकर   
संदभ : मा. अ ण मदन टाक  यांचेकडील दनांक  ०१/०७/२०१६ रोजीचा ताव 
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          पपरी भाग . ४३  पपरी येथील स ाट अशोक चौकाजवळील पुनवसन क प ट पा . २ 
येथील वसाहतीस “लोकराजा राजष  छ पती शा  महाराज वसाहत” व पपरी येथील िजजामाता 

णालयाजवळील बसथां यास “लोकराजा राजष  छ पती शा  महाराज” असे नामकरण करणेचे 
तावास 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. 

थाप य िवभाग :- 
मा. वैशाली रा ल जवळकर:-  भाग . ५६ वैदुव ती म ये सृ ी चौक ते बीआरटी मु य 

र यापयत जाणा-या १८ मीटर र याला ीकृ ण मंदीर मु य र ता असे नामकरण करणेचा ताव 
सादर केला आह े . यावर मा. सद य ी. बोकड यांनी  सदर नामकरणाचा ठराव या पूव च झालेला 
अस याचे यांनी सांिगतल.े परंतु सदर ठकाणी नामफलकाचे बोड बसिवल ेनाही.  

मा. िशरीष पोरेडी उपअिभयंता थाप य:-  सदर बोड तयार क न तेथ ेबसिव यात येतील. 
मा. सुिनता वाघेरे : टॉम वॉटर चबर बसिव याची कायवाही करावी. िजजामाता हॉि पटल 

प रसर या ठकाणी र याला ख  ेझाले आहेत.  
मा. नीता िवलास पाडाळे : वॉड . ४७ येथील टॉम वॉटर चबरचे काम आठ दवसापासुन  

लंिबत आह.े ी. लोखंडे, किन  अिभयंता यांनी तातडीने काम क न घेणेत येत आह ेअसे सांिगतल.े 
गु कृपा कॉलनी येथे पे हर लॉक खचल ेआहेत ते पु हा बसिवणेत यावेत.  

मा. राज  जगताप : थाप य िवभागाचे ठेकेदार काम करतात परंतु राडारोडा तसाच टाकून 
जातात . यांना थाप य िवभागाकडून स  सूचना देणेत या ात. सदर िवषयास मा. सभापती ी. 
टाक यांनी अनुमोदन दल.े  

मा. िवनोद नढे : भाग . ४७ मधील १८ मीटर र यासाठी जेवढा र ता ता यात आह ेतो 
िवकिसत करावा तसेच तेथ ेराडारोडा पडला आह ेतो उचल यात यावा.   

पाणीपुरवठा िवभाग :- 
मा. िनता िवलास पाडाळे :- मागील चार ड भाग सिमती बैठक ना कायकारी अिभयंता ी. 

रामदास तांब ेउपि थत नाहीत तसेच उपअिभयंता यांचेकडून कायवाही कर यात येत नाही. ांतीवीर 
कॉलनी वराज कॉलनी,परमवीर कॉलनी, फनोले स कॉलनी येथील िप या या पा याचा  गंभीर 
आह.ेदुिषत पाणीपुरवठाही होत आह.े परमवीर कॉलनी येथील हॉ ह सापडत नाही. पाणीपुरवठा 
िवभागाचे अिधका-यांनी पाणीपुरवठयाचे  तातडीने सोडवावेत व पाणी ेशरने ावे. 

उपअिभयंता ी. साबळे : ांतीवीर कॉलनी, वराज कॉलनी येथे झो नग क न पाणी दले 
आह.े  

मा. सभापती : संबंिधत उपअिभयंता यांनी सम  भेट देऊन त ार चे िनराकरण कराव.े  
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 मा. राज  जगताप : पाणीपुरवठा िवभागाकडील नळकने शनसाठी नागरी सुिवधा 
क ामाफत अज वीकारले जातात. सदर अज नागरी सुिवधा क ाकडून तातडीने पाणीपुरवठा 
िवभागाकडे पाठिव यात येत नाही तसेच संबंिधत लंबर, मीटर िनरी क यांचेकडून नळकने शनचे 

करण लंिबत ठेवणेत येते. २०१४, २०१५, २०१६ चे नळकने शनची करणे लंिबत आहेत. 
संबंिधत नागरी सुिवधा क ाला करणे सव कागदप ांची पुतता क न घेणेबाबत लेखी व पात 
कळवाव.े  
 मा. राज  जावळे, उपअिभयंता पाणीपुरवठा : सदर करणी पाठपुरावा क न कायवाही 
क न घेणेत येईल.  

जलिन:सारण िवभाग : 
  मा. राज  जगताप :- जलिन:सारण िवभागाकडील स शन या गाडयांचे कामकाज वि थत 
नाही.  

उपअिभयंता जलिन:सारण ी. पवार : नवीन ठेकेदाराची नेमणुक कर यात आली आह.े 
यांचेकडून वि थत काम क न घेणेत येईल.   

मा. अ ण मदन टाक : जायका हॉटेल येथे चबर लॉक झाले असुन यावर तातडीने कायवाही 
कर यात यावी. 

आरो य िवभाग : 
 मा. रामदास बोकड :  मागील वष  शौचालय पाडणेबाबत ठराव पारीत कर यात आला असुन 
यावर अ ाप संबंिधत िवभागाकडून कायवाही कर यात आलेली नाही.  

 मा. िशरीष पोरेडी, उपअिभयंता, थाप य : कायवाही कर यात येईल.  
 
 एमएसईडीसीएल यांचेकडील भूिमगत केबलच ेकामाबाबत 
 मा. रामदास बोकड : ऑ फस या मागील बाजूस महापािलकेचा िव ुत असुन तो पोल 
धोकादायक व गंजले या अव थेत आह.े याव न २०-२५ अनिधकृत कने शन कर यात आली आहेत.  
तो पोल हलिवणेबाबतची कायवाही गे या ६ मिह यापासुन लंिबत आह.े तसेच भूिमगत केबलचे 
कामासाठी म.े बी हीजी इंिडया ा. िल. यांनी काम वीकारले असुन ते मनमानीपण े काम करीत 
आहेत.  अनाव यक ठकाणी काम करीत आहेत. परवानगी नसताना र ता खोदाईचे काम करतात.  
स ि थतीत तेथे टॉम वॉटर चबरचे व ेनेजचे काम सु  असुन तेथे भूिमगत केबलचे कामासाठी 
खोदाई क न कायवाही करता येईल.  
 मा. कांद,े एमएसईडीसीएल : थाप य िवभागाकडे आव यक ते पैसे भरले असुन परवानगी 
िमळालेली नाही. पावसाळया या कालवधीत र ते खोदाईसाठी परवानगी बंद असते. सदर पोल 
मनपाचा ीट लाईटचा आहे. महापािलकेची परवानगी नाही यामुळे तेथील काम करता येत नाही.  
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 मा. पोरेडी, उपअिभयंता थाप य : सदर कामासाठी आव यक असले या खोदाईसाठी मे. 
बी हीजी इंिडया यांनी परवानगी िमळणेकामी अज करावा यास महापािलका परवानगी देईल. यास 
मा. रामदास बोकड यांनीही संमती दली.  
 मा. सुिनता वाघेरे : बाल गोपाळ शाळेजवळ महािवतरणकडून िव ुत वायस ल बकळत 
अस याचे दसुन येते. सदर ठकाणी मुले खेळत असतात तेथ ेअपघाताचा धोका संभवतो. सदर बाबत 
एमएसईडीसीएलचे संबंिधत अिधकारी ी. खडककर यांचेशी संपक साधला परंतु अ ाप यांचेकडून 
तातडीने कायवाही झालेली नाही.   
 आरो य िवभाग : 
 मा. वैशाली रा ल जवळकर : कचरा गाडयांचे िनयोजन व झाडूवाले यांचे बाबत वारंवार 
कळिवले आहे. परंतु अ ाप त ारीवर कायवाही कर यात आलेली नाही. यास मा. रामदास बोकड 
यांनी संमती दली. कचरा गाडयांचे ठेकेदार यांचे काम वि थत नाही. ते वाहनचालक व कमचारी 
पुरवत नाही व यांचे वाहनचालक, कमचारी ह े कामकाजाबाबत उदासीन आहेत. सदर ठेकेदारास 
मुदतवाढ देऊ नये.  
 मा. रामदास बोकड : महाल मी गाडन ते मि जद या प रसरात कचराकंुडीची आव यकता 
नसताना तेथे कचराकंुडी ठेव याचे योजन यो य वाटत नाही. याऐवजी कचरा गाडयांचे िनयोजन व 
ठेकेदारांकडून काम क न घे यासाठी शासनाने यो य कायवाही करावी.  
 मा. सुिनता वाघेरे : कचरा गोळा कर यासाठी या प रसरात मोठी गाडी जात नाही या 
ठकाणी छोटी गाडी पाठवणेत येते परंतु कचरा गोळा कर यासाठी छोटया गाडयांना बकेट तातडीने 

देणेत या ात कारण सदर ठकाणचे कमचारी पो यात कचरा गोळा करतात. आरो य िवभागाचे 
कमचारी यांचे आरो याची काळजी घेणे आव यक आह.े कवा घंटागाडीची सोय कर यात यावी.  
  मा. िवनोद नढे : डॉ. जगदाळे हॉि पटलचे आवारात पाणी साचत असलेबाबत या िवषयावर 
मागील बैठक त  मु ा मांडला होता.  
 मा. रामनाथ टकल,े उपअिभयंता , बांधकाम परवानगी : संबंिधतांना पाणी काढून घेणेबाबत 
सूचना द या असुन वॉटर ुफ गचे काम क न घेणेबाबतही सूचना द या आहेत.  
 शासन िवभाग:  
 मा. वैशाली जवळकर : वैदूव ती येथील नागरी सुिवधा क  बंद करावे. तेथे नागरीकांना 
महापािलकेकडून नागरीकांसाठी पुरिव यात येणा-या िविवध योजनांबाबतची मािहती िमळत नाही. 
तेथील कमचा-यांचे काम वि थत नाही तरी सदर नागरी सुिवधा क  ड े ीय कायालय येथे सु  
कर यात यावे.  

मा. राज  जगताप : नागरी सुिवधा क ात कोणतेही अज सादर कर यापूव  सव कागदप ांची 
पुतता झालेले अज घेणेत येणेकामी सूचना देणेत या ा. सन २०१४ पासुन अनिधकृत नळकने शनची 

करणे लंिबत आहेत.  
 मा. े ीय अिधकारी, ी. खोस े:आप या मागणीनुसार  वैदूव ती येथील नागरी सुिवधा क  
बंद करणेबाबत संबंिधत िवभागास प  पाठिवणेत येईल.  
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 अित मण िवभाग : 
 मा. अिनता म छ  तापक र :  
 अित मण िवभागाने अनिधकृत हातगाडया व ले सवर कारवाई भावीपण ेकरावी.  
 मा. रामदास बोकड : हॉकस झोनचे काम अ ाप पूण नाही. यामुळे सृ ी चौक येथे 
नागरीकांना चाल यासाठी र ता नाही. तसेच कासारवाडी, भोसरी व इतर भागातील हातगाडीवाले 
व पथारीवाले तेथ े येऊन र यावर अित मण करतात. यामुळे हॉकस झोनची अंितम कायवाही 
लवकरात लवकर करावी. तसेच बस टॉपवर छोटे छोटे ले स लाव यात येत आहेत. 
 मा. े ीय अिधकारी ी. खोस े : महापािलके या डीआयटी िवभागाकडून व भूिम जदगी 
िवभागाकडून हॉकस झोनचा िवषय मा. महापािलका सभेपुढे सादर कर यात आला आह.े मा. 
महापािलका सभे या मा यतेनंतर यावर आव यक कायवाही कर यात येईल. अित मण 

िवभागाकडून कारवाई कर यात येईल.  
 पश ूवै क य िवभाग : 
 मा. सभापती ी. टाक : डुकरांचा ादुभाव खूप आह.े डॉ. गोरे, पशू वै क य िवभाग हे 
बैठक स उपि थत नस याबाबत मा. सभापती यांनी नाराजी  केली. 
 मा. आरो य िनरी क ी. माळी : कामातील ततेमुळे डॉ. गोरे बैठक स आले नाहीत. पशू 
वै क य िवभागाकडून िनिवदा िस द कर यात आली होती. परंतु यास ितसाद न िमळा याने पु हा 
िनिवदा िस द कर यात आली आह.े याची मुदत ४ जुल ैअखेर आह.े यास ितसाद न िमळा यास 
सं थेस काम देणेबाबतची िनिवदा िस द कर यात येईल.  

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 जुल ै२०१६ ची बैठक संपलेचे जाहीर करतो. 

                                                                                        सही/- 
   ( अ ण मदन टाक ) 

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

             
           सही/- 

                                                                                         (िवजय वाघमारे) 
    मांक – ड/१३/कािव/२६१/२०१६                                   शासन अिधकारी तथा       
    दनांक – ११ /०७/२०१६                                                 सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                          ड भाग सिमती     
 


