
                  पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ३ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक ०५/०६/२०१५                                                                     सकाळी  ११.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुन मिह याची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०५/०६/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० 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    अ य  
२. मा. ीमती अिनता म छ  तापक र   सद या  
३. मा. ीमती आरती सुरेश च धे   सद या      
४. मा. ी. रामदास बोकड    सद य  
                                          ---------- 
    यािशवाय मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा. रव  जाधव, शासन अिधकारी तथा 
सिचव, सभा शाखा, मा. संदेश च हाण, कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. डॉ. सतीश गोरे, पशु 
वै क य अिधकारी, मा. ी. भासे, कायकारी अिभयंता, झोिनपू,  मा. ही. के. बडाळे, सहा. 
आरो यािधकारी, मा. एम.एस. इनामदार, लेखािधकारी, मा. र पारखी,उपिअ भयंता थाप य, मा. 
भाऊसाहेब साबळे,उपअिभयंता, मा. िनतीन देशमुख, उपअिभयंता िव ुत, मा. रव  पवार, उप 
अिभयंता, जलिन:सारण, मा.एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. कोतवडेकर एस. पी., 
मा. एस.ए. पाटील, मा. सोनवणे ए.सी., आरो य ि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 आहे. 

स मा. सद य यां या मागणी माण ेव  मा. अ य  यांचे मा यतेने सभेम ये खालील माणे 
ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आल.े  

िवषय . १ : भाग . ४३ म ये पपरी कँप प रसरात लालबहादुर शा ी भाजी मंडई समोर 
पा कग या जागेवर ८ सीटचे व ४ सीटचे ०२ पे अँड युज त वावर सुलभ शौचालयाची व इतर ताव 
मंजुर क न करारनामा कर यात आलेला आहे. सदर तावानुसार वरीत बांधकाम सु  कर यात 
यावे.  
िवषय . २ : पपरी येथील वॉड . ४४ येथील जुना ड भाग शाळेजवळील चौकाला नाव नस याने 
व तेथे पाच र ते एकि त येऊन िमळत अस याने या चौकाला पंचशील चौक असे नामकरण करणेत 
यावे.  
िवषय . ३ : भाग . ४३ म ये रा ीय फेरीवाला धोरण अंमलबजावणी तसेच शहर फेरीवाला 
सिमतीम ये मा. सव  यायालयाने िस हील अपील .४१७५/२००२,४१७६/२००२,४१६१/ 
२००२, ४१६२/ २००२ याम ये दले या िनदशांचे पालन कर यात याव.े तसेच ब भागाम य ेमंजुर 
नो हॉकस झोन या मंजुर तावाची अंमलबजावणी करण े
िवषय . ४ : ड भाग सिमतीची मािसक सभा येक मिह या या पिह या शु वारी सकाळी 
११.०० वा. घेणेत येते. सदर सभा सकाळी ११.०० ऐवजी दुपारी १२.०० वा. घेणेत यावी.  

मा. सद या ड भाग सिमती सौ. आरती  सुरेश च धे, सद य यांनी पुढील माणे सुचना 
मांडली. 

दनांक ५/६/२०१५ रोजीची सभा गणसं येअभावी तसेच ब-याच अिधका-यां या बद या 
झा या अस याचे कारणा तव तहकुब क न सदरची सभा दनांक १९ /०६ /२०१५  रोजी सकाळी 
११.०० वाजता  आयोिजत करणेत यावी. सदर सुचनेस मा. ीमती अिनता म छ  तापक र सद या 
यांनी अनुमोदन दले. 



तदनंतर मा.सभापती यांनी आज दनांक ०५/०६/२०१५ रोजीची ड भाग सिमतीची माहे 
जुन मिह याची  सभा दनांक १९/०६/२०१५ रोजी सकाळी ११.००  वाजेपयत तहकुब करणेत येत 
अस याचे कट केले.                                         

                                                                                  सही/- 
                                                                           (अ ण मदन टाक ) 
                                                                                सभापती 
                                                                       ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 

                                                                                      रहाटणी ४११०१७ 
मांक – ड/१३/कािव/ ६१/२०१५ 

           दनांक –  ०७/०६/२०१५                                                      सही/- 
                                                                                शासन अिधकारी तथा  
                                                                                        सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                        ड भाग सिमती 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ३ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक १९/०६/२०१५                                                                     सकाळी  ११.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुन मिह याची तहकुब मािसक 
सभा शु वार दनांक १९/०६/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० 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 सिवता धनराज आसवाणी  सद या  
३. मा. ीमती सुिनता राजेश वाघेरे   सद या 
४. मा. आसवाणी िहरानंद उफ ड बु कमतराम  सद य  
५. मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  सद या     
६. मा. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
७. मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या 
८. मा. ी. िवनोद जयवंत नढे    सद य  

९. मा. ीमती अिनता म छ  तापक र   सद या 
१०. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे   सद य 
११. मा. ी. िवलास एकनाथ नांदगुडे   सद य 
१२. मा. ीमती िशतल िव ल उफ नाना काटे  सद या 
१३. मा. ी. बोकड रामदास गेणभाऊ   सद य 
१४. मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर   सद या 
१५. मा. ी. राज  गणपत जगताप   सद य  
   ---------- 
   यािशवाय, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा, मा. ी. 

भासे, कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. रामदास तांबे, कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. 
िनतीन देशमुख, .कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. डॉ. सतीश गोरे, पशु वै क य अिधकारी, मा. ही. 
के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा.ए. टी.आ हाळे, लेखािधकारी, मा. र पारखी,उपिअ भयंता 
थाप य, मा. भाऊसाहेब साबळे,उपअिभयंता, मा. रव  पवार, उप अिभयंता, जलिन:सारण, मा.  

अनघा पाठक, उपअिभयंता, मा.एस.एस. गायकवाड,मु य आरो य िनरी क,  मा. इदे अिनल, किन  
अिभयंता, जलिन:सारण, मा. रोकडे जयवंत, किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. पाडवी, किन   
अिभयंता, िव ुत, मा. जी. आर. गोसावी, सहा. उ ान अिध क, मा. डी. के. बैचे, हॉट . 
सुपरवायझर, मा. जी.एन. खैरे, उ ान सहा यक, मा. आंबेकर आर. एस. स हअर, नगररचना, मा. 
खरात,स हअर, कोतवडेकर एस. पी., मा. एस.ए. पाटील, मा. सोनवणे ए.सी., आरो य ि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 : :- मागील सभा कायपि का . २ दनांक ०८/०५/२०१५  रोजीचे 

सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  
मा. सभापती : मागील कायपि का . २ माह ेम े२०१५ चा सभावृ ांत कायम कर यात येत 

आहे.  
मा. सिचव, सभा शाखा : स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. अ य  यांचे मा यतेने 

दनांक ५/६/०१५ रोजी या सभेम ये ऐन वेळी दाखल केलेल े िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत 
आली.  
िवषय . १        ठराव . ६ 

    दनांक : १९/६/२०१५      िवभाग – थाप य िवभाग 
 सुचक : मा. सिवता धनराज आसवाणी                       अनुमोदक – मा. सुिनता राजेश वाघेरे 



भाग . ४३ म ये पपरी कँप प रसरात मु य बाजारपेठ व भाजी मंडई आहे. येथ े हजारो लोक 
वसाय व खरेदी करणेसाठी येतात. हणुन पपरी चचवड महानगरपािलकेने या लोकांसाठी सुलभ 

शौचालय व इतर व था करणेसाठी लालबहादुर शा ी भाजी मंडई समोर पा कग या जागेवर ८ 
सीटचे व ४ सीटचे ०२ पे अँड युज त वावर सुलभ शौचालयाची व इतर ताव मंजुर क न 
करारनामा कर यात आलेला आहे. सदर तावानुसार वरीत बांधकाम सु  कर याचे तावास 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मंजुर कर यात आला.  
           ----------------- 
िवषय . २       ठराव . ७ 

    दनांक : १९/६/२०१५      िवभाग – थाप य िवभाग 
 सुचक : मा. सिवता धनराज आसवाणी                       अनुमोदक – मा. सुिनता राजेश वाघेरे 

भाग . ४३ म ये रा ीय फेरीवाला धोरण अंमलबजावणी तसेच शहर फेरीवाला 
सिमतीम ये मा. सव  यायालयाने िस हील अपील .४१७५/२००२,४१७६/२००२,४१६१/ 
२००२, ४१६२/ २००२ याम ये दले या िनदशांचे पालन कर यात याव.े तसेच ब भागाम य ेमंजुर 
नो हॉकस झोन या मंजुर तावाची अंमलबजावणी कर याचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मंजुर कर यात आला 
                             -------------- 

िवषय . ३        ठराव . ८ 
   दनांक : १९/६/२०१५      िवभाग – थाप य िवभाग 
सुचक : मा. सुिनता राजेश वाघेरे                                   अनुमोदक – मा. जवळकर वैशाली रा ल 
 पपरी येथील वॉड . ४४ येथील जुना ड भाग शाळेजवळील चौकाला नाव नस याने व तेथे 
पाच र ते एकि त येऊन िमळत अस याने या चौकाला पंचशील चौक असे नामकरण करणचेे 

तावास मा यता देणेत येत आह.े  
सदर ठराव सवानुमते मंजुर कर यात आला.  

------------ 
िवषय . ४        ठराव . ९ 
   दनांक : १९/६/२०१५      िवभाग – थाप य िवभाग 
सुचक : मा. राज  गणपत जगताप                            अनुमोदक – मा. उषा संजोग वाघेरे(पाटील) 
 ड भाग सिमतीची मािसक सभा येक मिह या या पिह या शु वारी सकाळी ११.०० वा. 
घेणेत येते. सदर सभा सकाळी ११.०० ऐवजी दुपारी १२.०० वा. घेणेत यणेेचे तावास मा यता 
देणेत येत आह.े  
  सदर ठराव सवानुमते मंजुर कर यात आला. 
                                  ----------------- 
 मा. सद यांनी खालील माण ेिविवध िवभागांचे कामकाजाबाबत मत  केले. 
 मा. अ य  ी. टाक : - पपरी येथील टॉयलेट लॉकचे काम अधवट प रि थतीत बंद कर यात 
आल.े  

उपअिभयंता , थाप य ी. र पारखी: - काही तांि क अडचण मुळे सदर ठकाणचे काम बंद 
होते. आता पुन:  कामास सु वात केली आहे.  

मा. सुिनता राजेश वाघेरे : पाणी प ी िबले वाटप वि थत होत नाही.  
मा. कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा ी. तांबे : पाणीिबल े वाटपाचे कामकाज ॅ नबेरी 

कंपनीमाफत कर यात येते.  
मा. राज  जगताप : या दुकानांबाहेर अित मण कर यात येते वा फुटपाथवर अित मण 

कर यात येते तेथील दुकानांचे मालक संबंिधत अित मण करणा-याकडून भाडे वसुली करतात . तसेच 
जे अनिधकृत प याची शेड बांधतात अशा अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई होत नाही.  ी. भासे, 
कायकारी अिभयंता यांनी बीआरटीएस क पाचे काम या प दतीने केले या माण े  ड भागाचे 
कामकाज करावे.  अित मणाची कारवाई दर १५ दवसानी सात याने करावी .  



 मा. आसवाणी िहरानंद उफ ड बु कमतराम :- मा. आयु  सो. यांनी दले या सुचनेनुसार 
कायवाही कर या या सूचना दले या आहेत.  
 मा. िनता पाडाळे : पंचनाथ कॉलनी येथील अित मणांमुळे नागरीकांना जा – य ेकर यास 
अडचणी होते. सदर बाबत मा. तापक र अिनता यांनी दुजोरा दला.  

मा. राज  जगताप : डायनॉसॉर गाडन ते काटे पुरम चौक पयत र ता अित मणाने ा  
असतो. यामुळे पादचारी तसेच वाहनांना अडथळा होतो. 

मा. रामदास बोकड – खाजगी वाहने /टपो फुटपाथवर पाक ग केलेली िनदशनास येतात. सदर 
अनिधकृत पा कगमुळे अपघातांचे माण वाढत आहे. तसेच टपो वसाियकांमुळे म यंतरी या काळात 
जो अपघात झाला यास सदर वसाियक जबाबदार आहेत. पारस  मेिडकल जवळील हातगाडीधारक 
यांचेवर तातडीने कारवाई करावी.  

 मा. जवळकर वैशाली:  अनिधकृत टपो पा कगमुळे र यावर वाहतुक क डी होते. फेरीवाला 
धोरणाबाबत अ ापही कायवाही लंिबत आहे. 

मा. सिचव, सभा शाखा : अनिधकृत टपोवर कारवाई कर याचे काम वाहतुक शाखेचे आहे. 
िवभागाकडून आर.टी.ओ. ला र यावरील अनिधकृत टप बाबत या पूव  कळिव यात आल ेआहे.   
 मा. कैलासभाऊ थोपटे : काळेवाडी मेनरोडला वाईन शॉपसमोर र यावर हातगाडयांवर दा  
िवकली जाते. सदर  ठकाणी  सं याकाळी ६ ते ९ दर यान कारवाई कर यात यावी. 
अनिधकृत बांधकामां या अनुषंगाने खालील माण े ित या  कर यात आली. 
मा. शासन अिधकारी तथा सिचव : अनिधकृत बांधकामावरील कारवाईमुळे अित मण कारवाई 
कर यासाठी पोलीस कमचारी उपल ध होत न हते. आता पोलीस उपल ध झा याने र यावरील 
अित मणांवर कारवाई कर यात येईल.   

मा. राज  जगताप : प ा शेडवर कारवाई करणेत आलेली नाही. पोलीसांचे सहकायाने प ा 
शेड काढ याची कायवाही करावी.  
 मा. िनता पाडाळे, मा. राज  जगताप : पशू वै क य िवभागाचे कामाकरीता येक 

भागासाठी एक वाहन आव यक आहे.   
मा. पशु वै क य अिधकारी : या मिह याअखेर एक वाहन उपल ध होितल. 

 आरो य िवभागाचे कामकाजास अनुस न स मा. नगरसद य यांनी यांचे मत  केले.   
 मा. िवनोद नढे – अ य पा मं दराजवळील चबर उखडल ेआहे.  ही बाब यो य नाही.  
 मा. सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे – सदर  ठकाणचे चबर र याचे काम करताना खाली 
गेले अस याने तेथील लाईन साफ करणे श य नस याने चबर फोडण ेअ याव यक झाल.े  

मा. राज  जगताप - पवना नदीपा ातील हाय सथ काढणेचे कामाचे बील संबंिधत ठेकेदारास 
अदा कर यात येऊ नय.े    

मा. सहा. आरो यािधकारी – ड भागाकडील अहवाल आरो य मु य कायालयास पाठिवणेत 
आला आहे.  
 पाणीपुरवठा िवभागाचे कामकाजाबाबत चचा झाली. 
 मा. राज  जगताप : सन २०१२ नंतरचे  नळ कने शन देणेबाबत मािहती ावी. अनिधकृत 
नळकने शनचे माण वाढल ेअसुन खाजगी लंबर माफत कायवाही कर यात येते. सदर बाब यो य 
आहे का? 

मा.रामदास तांबे : सन २०१२ नंतरचे  अनिधकृत बांधकामांना सुिवधा न देणेबाबत मा. 
आयु  सो. यांचे आदेश आहेत.  लंबर कमचा-यांची कुमक कमी आहे. या कामी ताव मा. आयु  
सो. यांचेकडे सादर कर यात येत आहे.  

मा. अिनता म छ  तापक र : एक वेळ पाणीपुरवठा करणेबाबत नगरसद यांनी संमती 
दलेली आहे. परंतु पा या या वेळेचे िनयोजन वि थत नाही.  

मा. िनता पाडाळे – जलिन:सारण िवभागाकडील कामांसाठी वारंवार पाठपुरावा करावा 
लागत असुन ठेकेदारांचे वतन यो य नाही. 



मा. उपअिभयंता, जिन:सारण – ठेकेदार बदल याची कायवाही कर यात येत आहे.   
मा. सभापती – सव िवभाग मुख यांनी पुढील भाग सिमती सभेचे वेळी दनांक ३ जुलै 

२०१५ रोजी केले या कायवाहीबाबत िवभागिनहाय आढावा  घेणेत येईल तरी सव िवभाग मुख 
यांनी पाठपुरावा क न कायवाही पूण क न यावी व पुढील सभेचे वेळी मािहती ावी असे सांगुन 
सभा संप याचे जाहीर केले. 

                                                                               
                                                                                           सही/- 
                                                                                    (अ ण मदन टाक ) 
                                                                                       सभापती 
                                                                            ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 

                                                                                                रहाटणी ४११०१७ 
मांक – ड/१३/कािव/ ६२ /२०१५ 

           दनांक –  १४ /०७/२०१५                                                                   सही/- 
                                                            शासन अिधकारी तथा  
                                                                                             सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                               ड भाग सिमती   
                                                                          
 

 


