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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .४  
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०३/०६/२०१६                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुन २०१६ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०३/०६/२०१६ 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. ी. अ ण मदन टाक    सभापती 
२.        मा. ी. मोद रघुनाथ ता हणकर  सद य 
३.       मा. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
४.       मा. िनता िवलास पाडाळे                                सद या  
५.        मा. ी. िवनोद जयवंत नढे   सद य 
६.        मा. अिनता म छ  तापक र                           सद या  
७.        मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे   सद य 
८.       मा. ी. बोकड रामदास गेणभाऊ    सद य 
९.       मा. ीमती जवळकर वैशाली रा ल  सद या  
१०.      मा. राज  गणपत जगताप   सद य 
 

खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
१. मा. ी. िशवाजी तुकाराम पाडुळे  
२. मा. ी. सागर खंडू कोकण े

                            ------------------ 
     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, े ीय अिधकारी, मा. मनोज लोणकर, शासन अिधकारी तथा 
सिचव, सभा शाखा, मा. मोद भासे, कायकारी अिभयंता, थाप य,  मा. संदेश च हाण, कायकारी 
अिभयंता िव ुत, मा. एस.टी. आ हाळे, लेखािधकारी,  मा. िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, एल.बी. 
जाधव, मा. िवनय ओहोळ, मा. िशरीष पोरेडी, उपअिभयंता, थाप य,मा. रव  पवार, उपअिभयंता, 
जलिन:सारण, मा. भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  जावळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. पोरेडी एस.डी, 
उपअिभयंता, थाप य, मा. िनतीन कळसकर, कायालयीन अिध क, मा. अजय जाधव, मा. एस.एस. 
गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. गगजे, डा िनरी क, मा. रोकडे जयवंत, मा. वाकोडे ए.एम., मा. 
इदे ए.के. मा. मुलाणी बी.एम. किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. सी.एस. मुठाळ, किन  अिभयंता, 
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नगररचना, मा.बी.एम. शेटे , किन  अिभयंता,बांधकाम परवानगी, मा. गणेश राऊत, किन  अिभयंता, 
िव ुत, मा. िनलेश दाते, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. आर.एम. सौदाई, आरो य िनरी क, मा. सुिनल 
दुदुसकर , मा. सटाले, उ ान सहा यक, 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 माण ेव  मा. अ य  यांचे मा यतेने सभेम य ेखालील माणे 
ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आले.  

िवषय . १ : काळेवाडी रहाटणी स.नं. १२६/१/१ येथे नाला हा िमळकतीमधुन गेला असून 
१२.०० मीटर डी.पी. र याला ऍ ोच नस याने ना यावर सदर ठकाणी आर.सी.सी. क हट करण े

          मा. ी. मोद रघुनाथ ता हणकर ,सद य ड भाग सिमती  यांनी पुढील माणे सुचना 
मांडली. 

दनांक ३/६/२०१६ रोजीची सभा  ड भाग सिमतीचे सद यांची कोणतीही िवकास कामे 
होत नसलेचे कारणा तव तहकुब क न सदरची सभा दनांक १७ /०६ /२०१६  रोजी दुपारी १२.०० 
मा. आयु  सो. यांचे उपि थतीत आयोिजत करणेत यावी. सदर सुचनेस मा. ीमती िवमल रमेश 
काळे यांनी अनुमोदन दले. 

 
तदनंतर मा.सभापती यांनी आज दनांक ०३/०६/२०१६ रोजीची ड भाग सिमतीची माहे 

जुन मिह याची  सभा दनांक १७/०६/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपयत तहकुब करणते 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/२५१/२०१६ 

           दनांक –  ०४/०६/२०१६                                                              सही/-                                                     
                                                                                       शासन अिधकारी तथा  
                                                                                          सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                            ड भाग सिमती 
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                  पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ४ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक १७/०६/२०१६                                                                     दुपारी  १२.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुन मिह याची तहकुब मािसक 
सभा शु वार दनांक १७/०६/२०१६ 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. ी. अ ण मदन टाक    सभापती 
२. मा. मोद रघुनाथ ता हणकर                                सद य 
३. मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या 
४. मा. ी. िवनोद जयवंत नढे    सद य  
५. मा. ीमती अिनता म छ  तापक र   सद या 
५.   मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे   सद य 
६.  मा. बापू उफ श ु  िसताराम काटे    सद य 
७.  मा. ी. बोकड रामदास गेणभाऊ             सद य 
८. मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर   सद या 
९. मा. ी. राज  गणपत जगताप   सद य  

खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
१. मा. ी. िशवाजी तुकाराम पाडुळे  
२. मा. ी. सागर खंडू कोकण े
   ---------- 
   यािशवाय, मा.िवजय वाघमारे, शासन अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा, मा. चं कांत 
खोसे, े ीय अिधकारी, मा. ी. भासे, कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. संदेश च हाण, 
कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. ही. के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा.ए. टी.आ हाळे, 
लेखािधकारी,मा. एस. वाय. पाटील, मा. ही.बी. ओहोळ, मा. एल.बी. जाधव, एस.डी. पोरेडी, 
उपिअ भयंता थाप य, मा. रामनाथ टकले, मा. िवजय सह भोसले. उपअिभयंता बांधकाम परवानगी, 
मा. भाऊसाहेब साबळे,मा. राज  जावळे, उपअिभयंता,पाणीपुरवठा,  मा. रव  पवार, उप अिभयंता, 
जलिन:सारण, मा. राज  इंगळे, उपअिभयंता, झोिनपू, मा.कायालयीन अिध क िनतीन कळसकर, 
उपअिभयंता, मा. अजय जाधव ,मु य आरो य िनरी क, मा. कलाल इ.के, मा. मोमीन ए.ए., मा. 
घेरडे ए.टी, मा. लोखंडे एस.एच.,मा. गजपुरे ही.पी, मा. ीमती कदम, मा. ीमती अजिमरे, किन  
अिभयंता थाप य, मा. मुलाणी बी.एम.,मा. इदे अिनल, मा. रोकडे जयवंत, मा. वाकोडे ए.एस.,किन  



4 
 

अिभयंता, जलिन:सारण, मा.संदीप पाडवी, मा. दीि त अिमन ए, मा. साकेत पावरा, मा. िनलेश 
दाते, मा. मोरमारे एस. ही. किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. पाडवी, किन  अिभयंता, िव ुत, 
मा. राज  जगताप, मा. सी.एस. मुठाळ, किन  अिभयंता, नगररचना, मा. ए.एच. नागडू, किन  
अिभयंता, झोिनपू, मा. गगजे ही.एस. डा िनरी क, मा. सुिनल दुदुसकर,मा. जी.एन. खैरे, मा. 
दलीप सटाले, उ ान सहा यक, मा. कोतवडेकर एस. पी., मा. एस.ए. पाटील, मा. सरोदे 

बी.एस.,मा. सौदाई आर.एम. आरो य िनरी क, मा. माळी एस.के. आरो य िनरी क, पशू वै क य 
िवभाग, मा. अमर म ासी, मले रया िनरी क, मा. कदम एम.एस. 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 : :- मागील सभा कायपि का . ३ दनांक ०६/०५/२०१६  रोजीचे 

सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  
मा. सभापती : मागील कायपि का . ३ माह ेम े२०१६ चा सभावृ ांत कायम कर यात येत 

आह.े  
माह ेजुन २०१६ या कायपि का . ४ वरील िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत आली. 

ठराव . ८                                                                                   िवषय . १ 
           दनांक १७/६/२०१६                                                                     िवभाग: थाप य िवभाग   

संदभ : मा. अिनता म छ  तापक र यांचेकडील दनांक २९/४/२०१६ चा ताव  
भाग . ४७ मधील मयुरी रेिसडे सी येथील साईसदन येथे डी.पी. माण े र ता उपल ध 

असुन मयुरी रेिसडे सी येथील साईड मािजन साठी र ता उपल ध असुन सदर र ता साईसदन 
अपाटमट ते  आनंद हॉि पटल पयत र ता वळवुन दु त करणेचे 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 ३/६/०१५ रोजी या सभेम य ेऐन वेळी दाखल केलेले  िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत 
आली.  

            ठराव . ९                                                                                  िवषय . २ 
 दनांक १७/६/२०१६                                                                    िवभाग : थाप य िवभाग          
 सुचक : मा. िवनोद जयवंत नढे                                    अनुमोदक : मा. राज  गणपतराव जगताप  
  संदभ : मा. िवनोद जयवंत नढे यांचेकडील दनांक ३/६/२०१६  रोजीचा ताव             

काळेवाडी रहाटणी स.नं. १२६/१/१ येथे नाला हा िमळकतीमधुन गेला असून १२.०० मीटर 
डी.पी. र याला ऍ ोच नस याने ना यावर सदर ठकाणी आर.सी.सी. क हट करणे या तावास 
मा यता देणेत येत आह.े 

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



5 
 

 
 यानंतर मा. सभापती यांचे मा यतेने स मा. नगरसद य यांनी िविवध िवभागांचे कामकाजास अनुस न 
खालील माणे मत  केले. 
 
 डा िवभाग :  
 मा. राज  जगताप : ायामशाळा सािह याबाबत काय कायवाही डा िवभागाकडून कर यात येत 
आह ेयाबाबतची मािहती ावी. मागील दोन वषापासुन सदर बाबतची कायवाही डा िवभागाकडून लंिबत 
आह.े या कामी ी. गगजे डा िनरी क यांनी पाठपुरावा करावा.  
 मा. रामदास बोकड : ायामशाळेतील मॅटब ल काय कायवाही कर यात आली .  
 मा. सभापती: डा िवभागाकडून म यवत  भांडार िवभागाला प  पाठवाव े. 
 डा िनरी क ी. गगजे :  म यवत  भांडार िवभागाकडील महापािलके या ३१ ायामशाळांसाठी 
सािह य खरेदीबाबत या तावास मा. आयु  सो. यांनी मा यता दलेली असुन िनिवदा मागिव यात आ या 
आहेत. याबाबतचा िनणय दनाकं २३/६/२०१६ पयत कळेल. सदर करणी पाठपुरावा कर यात येईल. तसेच 
भांडार िवभागास प  देणेत येईल . 
 पाणीपुरवठा िवभाग : 
मा. राज  जगताप : भाग . ५७ येथे ८ ते १० लाख लीटर मतेची िप या या पा यासाठी अंडर ाऊंड 
टाक  उभार यात यावी.  या साठी पपळे गुरव येथे जी टाक  आह े या शेजारी अंडर ाऊंड टाक चे काम 
करणेत यावे. कवा िशरोळे यांची जागा मनपा या ता यात आली आह ेतेथ ेसदर टाक चे काम कराव.े या कामी 
पाणीपुरवठा िवभागाकडून ताव सादर करणेत यावा. 

उपअिभयंता ी. राज  जावळे: स ि थतीत जागा ता यात नाही तसेच उ ानाची जागा कवा 
स याचे टाक या जवळील जागा घेऊन तेथे अंडर ाऊंड टाक  करता येईल. टाक  उभारणे या कामाचा ताव 
सादर कर यात येईल.  

आरो य िवभाग :  
मा. राज  जगताप : जलपण  काढ या या कामाबाबत आरो य िवभागाने मािहती ावी. सदर 

ठकाणी डासांचे माण वाढते आह ेतेथ ेफवारणी कर यात यावी.  
 सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे :- पपळे सौदागर येथील नदीपा ातील जलपण  काढ याचे काम 
सु  आह.े भाटनगर ते कासारवाडी येथील जलपण  काढ याची कायवाही पूण कर यात आली आह.े पूव  
जलपण  काढ याचे काम ठेकेदारास दल ेहोते परंतु आता महानगरपािलका कमचा-यांकडून सदर काम करवुन 
घेणेत येत आह.े  
 मा. वैशाली रा ल जवळकर : भाग . ५६ येथे झाडूवाले व कचरा गोळा करणा-या कमचा-यां या 
कामकाजात बदल नाही. सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे यांनी गजानननगर येथील कमचा-यांची बदली 
कर यात आली आह ेअशी मािहती दली.  
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मा. नीता िवलास पाडाळे : बाजी भू चौकात राडारोडा पडलेला आह ेतो उचल यात आलेला नाही.  
कायकारी अिभयंता थाप य िवभाग : सदर र ता डी पी र ता असला तरी तो मनपा या ता यात 

नाही. र ता खाजगी मालक चा अस याने आरो य् िवभागाकडून पुढील कायवाही कर यात यावी.  
 मा. नीता िवलास पाडाळे : भाग . ४७ म ये काही ठकाणी चार दवसातुन एकदा कचरा गाडी 
येते. काही ठकाणी छोटी झाडे आहेत ती काढून टाक याची कायवाही लंिबत आह.े 
सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे : सदर जागा खाजगी मालक ची असलेने जागा मालकांना याबाबत नोटीस 
देणेत येईल.  
 मा. रामदास बोकड : आरो य िवभागाशी संबंिधत मागील वष  झाले या ठरावावर अंमलबजावणी 
करणेकामी कती दवसांचा कालावधी लागतो याबाबत शासनाने मािहती ावी. तसेच सदर ठरावावर 
अ ापही कायवाही झालेली नाही.  
 मा. शासन अिधकारी : शासन िवभागाकडून ठराव संबंिधत िवभागाकडे पाठिव यात येतो. सहा. 
आरो यािधकारी ी. बडाळे : सदर बाबत थाप य िवभागाकडून कायवाही होण ेआव यक आह.े  
 कायकारी अिभयंता थाप य : सदर िवषयी आरो य िवभागाकडून ताव सादर कर यात यावा 
यावर मा. आयु  सो. यांचे परवानगीनंतर पुढील कायवाही कर यात येईल.  

मा. रामदास बोकड : आरो य िवभागाचे कामात सुसु ता नाही. थािनक ठेकेदारांची नेमणुक क  नये.  
मा. िवनोद नढे : जगदाळे हॉि पटल या इमारती या बेसमटम य े पाणी साचलेले असते. आरो य 

िवभाग तसेच बांधकाम परवानगी यांचेकडील लंिबत काम आह.े साचले या पा यामुळे ड युचा सार होतो. 
मा. े ीय अिधकारी ी. खोसे : सदर इमारतीचे मालकांम ये अंतगत वाद आह.े सबब इमारत मालकास 
आरो य िवभागाकडून नोटीस देणेत यावी. तसेच बांधकाम परवानगी िवभागाकडून आव यक ती कायवाही 
कर यात यावी.  

मा. टकल ेरामनाथ : सदर ठकाणी थाप य िवभागाकडून मु म टाक यात यावा. बांधकाम परवानगी 
िवभागाकडून प  देणेत येईल.  
  अित मण िवभाग :  
मा. राज  जगताप : आर णाचे जागेवरील अित मण काढून टाकणे आव यक आह.े 
फुटपाथवरील अित मण ेकाढणेची कारवाई भावीपण ेहोत नाही. 
पपळे गुरव येथील १८ मीटरचे १० कमी र ते असुन फुटपाथ चालणेकामी उपल ध होत नाहीत तेथ ेकारवाई 

होण ेआव यक आह.े  
मा. श ु  उफ बाप ू िसताराम काटे : अित मण पथकाचे काम समाधानकारक नाही . शिनवार व रिववारी 
रेनबो लाझा, कुणाल आयकॉन रोड या ठकाणी नागरीकांसाठी फुटपाथ उपल ध नसतो. तेथ ेवॉक ग लाझा, 
सायकल ॅक केले आहेत, ये  नागरीक, लहान मुलांना शाळेत घेऊन जाणारे पालकांना चाल यासाठी 
फुटपाथवर जागा नाही कारण तेथ े अित मणाने पूण जागा ापली आह.े तेथील सव अित मण े काढ यात 
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यावीत. १८ मीटर र यावरील एका फुटपाथ वर ५० पथारीवाले असतात. अित मण पथकाकडून कायवाही 
कर यात यावी.  
हॉकस झोनचे काम अपूण आह.े  
मा. िशवाजी पाडुळे : अित मणाचे ावर शासनाने तातडीने कारवाई क न फुटपाथ मोकळे करावेत  
मा. रामदास बोकड : नािशक फाटा उ ाणपूल ते सांगवी फाटा येथील १२ मीटर डी पी रोडवर , आर णां या 
जागांवर अनिधकृत पाक ग कर यात येते. यांचेवर कारवाई करणेत येत नाही. खाजगी बसेस सदर ठकाणी 
उ या कर यात येतात. याबाबत आरटीओ व वाहतुक पोलीस शाखेस मनपाकडून प वहार कर यात यावा. 
तसेच सृ ी चौक, सुदशननगर, कृ णा चौक येथे १८ मीटर र ते झाल े आहेत परंतु अध र ते अित मण त 
आहेत. तरी अित मण ेकाढ याबाबत कारवाई भावीपणे हावी.  

शासन अिधकारी ी. वाघमारे : खाजगी वाहनांचे पाक गबाबत आरटीओ व वाहतुक पोलीस यांचेशी 
प वहार करणेत येईल. 
मा. वैशाली रा ल जवळकर : हॉकस झोनचे काम पूण झालेले नाही. 
सदर बाबत मा. े ीय अिधकारी ी. खोसे यांनी हॉकस झोनचे काम अंितम ट यात आह.े अ ाप हॉकस 
झोनचे लाभा याची नाव ेिनि त केलेली नाहीत.  

अनिधकृत बांधकाम िनमुलन तथा बांधकाम परवानगी िवभाग:  
  मा. श ु  उफ बाप ूिसताराम काटे :  खाजगी मालक या इमारतीतील वत:चे पा कगम ये बदल न 
करता इतर पा कग जागेम ये काही बदल केले आहेत याबाबत अनिधकृत बांधकाम िनमुलन तथा बांधकाम 
परवानगी िवभागाकडून आव यक कायवाही कर यात यावी. 
            उपअिभयंता ी. िवजय सह भोसले : कारवाई कर यात येईल. 
  थाप य िवभाग : 
 मा. राज  जगताप : काटे पुरम येथील र याचे काम करता येईल कवा कसे? तेथ ेप ाशेड झाले या 
आहेत. या काढ याची कारवाई बांधकाम परवानगी िवभागामाफत कर यात यावी. 
 उपअिभयंता ी. पोरेडी :  सदर जागेबाबत मा. यायालयाने जागा ता यात घेऊन नंतरच कायवाही 
कर याबाबत आदेश दलेल ेआहेत यामुळे जागा ता यात नस याने पुढील कायवाही करता येत नाही.  
 उपअिभयंता, ी. िवजय सह भोसले : बांधकाम परवानगी िवभागाकडून कारवाई करणेत येईल.  
 िव ुत िवभाग  
 मा. रामदास बोकड : महािवतरण कंपनीचे अिधकारी यांचे काम यो य नाही. डीपीची झाकण े
बसिव याचे काम अपूण आह.े  भूिमगत केबलचे काम बंद आह.े बी हीजी कंपनीचे काम यो य् नाही. 
महािवतरण व बी हीजीचे अिधकारी यांना पुढील बैठक स बोलव यात याव.े तसेच सदर कामासाठी कती 
िनधी ठेव यात आला आह े, कती खच झाला आह ेयाबाबतची मािहती पुढील बैठक चे वेळी िमळावी.  
 जलिन:सारण िवभाग :  
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मा. नीता िवलास पाडाळे : भाग . ४७ म ये ेनेजचे चोक अप काढ यासाठी या प रसरात वाहन 
जाऊ शकत नाही या ठकाणी तेथील ेनेज सफाईचे काम manually क न घेणेत याव.े  

उपअिभयंता, जलिन:सारण : कारवाई क न घेणेत येईल.  
मा. िशवाजी पाडुळे : स या पावसाने ओढ द याने धरणातील पा याचा िवचार करता पाणी 

काटकसरीने वापरणेबाबत आवाहन करतो. कचरा, नाले सफाई याबाबत सद यांनी त ारी मांड या आहेत 
याबाबत अिधका-यांनी आव यक ती कायवाही करावी. भट या कु यांचे उप वाबाबत पशू वै क य 

िवभागाकडून आव यक ती कायवाही हावी.  
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 जुन २०१६ ची बैठक संपलेचे जाहीर करतो. 

            सही/- 
   ( अ ण मदन टाक ) 

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

            सही/- 
                                                                                           (िवजय वाघमारे) 
    मांक – ड/१३/कािव/२५८/२०१६                                   शासन अिधकारी तथा       
    दनांक –  २९/०६/२०१६                                                 सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                          ड भाग सिमती        
 
 
 


