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                   पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ९ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०९/१०/२०१५                                                                    दुपारी १२.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑ टोबर २०१५ ची मािसक 
सभा शु वार दनांक ०९/१०/२०१५ 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. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
३. मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या 
४. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे  सद य 
५. मा. ीमती आरती सुरेश च धे   सद या  
६. मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर  सद या 
७.       मा. राज  गणपत जगताप   सद य  
    
 खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
 
१.       मा. ी. पाडुळे िशवाजी तुकाराम  
२.    मा. ी. सागर खंडू कोकणे  
                                         ---------- 
   यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा, मा. डॉ. सतीश गोरे, पशु वै क य अिधकारी, मा. आ हाळे एस. टी. 
लेखािधकारी, मा. िनतीन देशमुख, उपअिभयंता िव ुत,  मा. ही. के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, 
मा. डी.एन. गायकवाड, उ ान अिध क, मा. िवनय ओहोळ, मा. एल.बी. जाधव, उपिअ भयंता 
थाप य, मा. राज  जावळे, मा. भाऊसाहेब साबळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. अजय जाधव, 

मा.एस.एस. गायकवाड,मु य आरो य िनरी क, मा. िव ास गगजे. डा पयवे क, मा. मा.बी.एम. 
मुलाणी, मा. ए.के. इद,े मा. जयवंत बी. रोकडे, किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा.पाडवी किन  
अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. पाडवी किन  अिभयंता, िव ुत, मा. डी. के. बैचे, हॉट . सुपरवायझर, 
मा. जी.आर. गोसावी, सहा. उ ान अिध क, मा.सोनवणे ए.सी., मा. पाटील एस.ए., आरो य 
िनरी क मा. मोहन कदम, मा. एच. पी. सुभेदार, अित मण  िनरी क, मा. अमर म ासी मले रया 
इ सपे टर, इ. अिधकारी उपि थत होते.  
 

मा. सिचव, सभा शाखा :- मागील सभा कायपि का . ८  दनांक  १८/०९/२०१५  रोजीचे 
सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  

 
मा. सभापती : मागील सभा कायपि का . ८ दनांक  १८/०९/२०१५  रोजीचे सभेचा 

सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
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ड भाग सिमती कायपि का . ९ वरील िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
 

  ठराव . २६                                                                  िवषय . १ 
दनांक : ०९ /१०/२०१५                                                     िवभाग : थाप य िवभाग 

संदभ : मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  . था /ड /े कािव /९२४ /२०१५ 

          द. ३/१०/२ ०१५  
ड ेि य कायालयाचे थाप य िवभागाकडील सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील                   

महसुली योजनेतील भाग तरीय कामां या तरतुदीम ये संद भय प ाम ये नमूद के यानुसार 
वाढ/घट करणेबाबत या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव . २७                                                                  िवषय . २ 
दनांक : ०९ /१०/२०१५                                                     िवभाग : थाप य िवभाग 

संदभ : मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  . ड/ था / कािव /९२५ /२०१५ 
          द. ३/१०/२ ०१५  
 

भाग . ४३ येथील जु या िजजामाता गणालया या आवाराम ये असले या कमचारी 
िनवास थाना या इमारती िन कािसत करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

              --------------------------- 
मा. अ य  यांचे मा यतेने मागील मिह याचे ड भाग सिमती सभेम ये झाले या चचस 

अनुस न स मा. सद यांनी खालील माणे िविवध िवषयांवर यांचे मत  केले.  
थाप य िवभागाच ेकामकाजाबाबत चचा झाली 

मा. कायकारी अिभयंता ी. भास े :-  थाप य िवभागाकडून एकुण ५९ कामे कर याचे 
तािवत आहे. यातील ११ कामांचे आदेश देणेत आलेल े आहेत, १८ कामां या न ती सीलसाठी 

पाठिव यात आ या आहेत, २९ िनिवदा अ ाप उघडले या नाहीत. काही कामांसाठी मुदतवाढ 
दोनवेळा देणेत आलेली आह.े  

मा. नीता पाडाळे :- र यावर ख  े पडल ेआहेत.  
मा. कायकारी अिभयंता ी. भास े :-डांबरीकरणाने ख े बुजिवणेची  कामे सु  करणेत 

आलेली आहेत.  दोन आठवडयांम ये ख े बुजिवणेचे काम पूण करणेत येईल.  
िव ुत िवभागाच ेकामकाजाबाबत चचा झाली. 
मा. सभापती ी. टाक :- महापारेषण खा याकडुन जी वीज घेतली जाते याचे बाबत बील 

अदायगी कशी कर यात येते. 
मा. उपअिभयंता(िव ुत):- महापारेषण खा याकडून महापािलका जी वीज घेते यासाठी 

यांना बील अदायगी कर यात येते. डी लॉकमधील आले या तांि क दु तीकरीता  महापारेषण 
खा यास प  देणेत आल ेहोते. यांचेकडून खोदकामासाठी परवानगी घेणेत आली नस याने यांचे काम 
बंद कर यात आले होते. यांचेकडून आता कामास सु वात करणेत आलेली आह.े  

पाणीपुरवठा िवभागाच ेकामकाजाबाबत चचा झाली. 
मा. वैशाली जवळकर :- पाणीपुरवठा िवभागाकडील मीटर िनरी क ी.पावरा यांचे 

कामकाज वि थत नाही. 
मा. उपअिभयंता ी. जावळे :- संबिधतांना स  ताक द देणेत येईल. 
अित मण िवभागाच ेकामकाजाबाबत चचा झाली.  
मा. शासन अिधकारी तथा सिचव सभा शाखा :- अित मण िवभागाची कामाची वेळ  

दुपारी १ ते ९ अशी कर यात आली असुन अित मण पथकाचे दोन गट कर यात आले आहेत.  
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मा.  िशवाजी पाडुळे :- बीआरटी  मागावर सांगवी फाटा ते र क चौक येथील मा गकेम ये 
टपो उभे केले जातात.  

मा. सिचव, सभा शाखा तथा शासन अिधकारी :- अित मण िवभागाकडून वारंवार कारवाई 
करणेत येत असुन टपो मालकांवर दंडा मक कारवाई करणेत येत आहे.   

पशूवै क य िवभागाच ेकामकाजाबाबत  
मा. कैलासभाऊ थोपटे व मा. नीता पाडाळे : मोकाट कु ी व येथील डुकरांचा ादुभाव मोठया 

माणावर आहे. 
मा. पश ुवै क य अिधकारी :- स या पशु वै क य िवभागाकडून दोन टीम तयार कर यात 

आ या असुन एका टीमकडून पहाटेचे वेळी कायवाही करणेत येते तसेच दुस-या टीमकडून इि सडट  
बेसीसवर या त ारी पशु वै क य िवभागाकडे ा  होतात यांचेवर कारवाई करणेची जबाबदारी 
सोपिव यात आलेली आह.े तसेच डुकरांचा ादुभाव कमी होणेकामी कुशल कामगार वग उपल ध 
क न घेणेबाबत ताव सादर कर यात आला आहे. या एज स ना पशु वै क य िवभागाचे 
कामासाठी िनयु  केले आह े यांचेबाबतची मािहती सव स मा. सद य यांना हवी अस यास दे यात 
येईल.  

आरो य िवभागाचे कामकाजाबाबत  
मा. नीता पाडाळे :- कचरा गाडयांचे िनयोजनात अ ापही सुधारणा नाही.  
सहा. आरो यािधकारी :- कचरा गाडीधारकांना कचरा गोळा करणेबाबत िनदश दलेले आहेत 

जर यांनी कचरा गोळा कर याची कायवाही नीट पार पाडली नाही तर यांना दंड आकारणेत येईल 
अशा सूचना दले या आहेत.  

मा. वैशाली जवळकर :- भाग . ५६ येथील कचराकंुडया साफ नाहीत. कचरा उचलला 
जात नाही.  

मा. राज  जगताप :- भाग . ५६ व ५७ मधील कचरा सांगवी येथील कचरा संकलन 
क ात टाकू देत नाहीत. भाग . ५७ येथील लोकसं या ७५००० इतक  आहे. काँपॅ टर गाडया 
नादु त असतात.  

मा. िशवाजी पाडुळे :- सांगवी प रसरातील कचरा ड भाग ह ीत टाक यात येतो.  
मा. सहा. आरो यािधकारी :- काँपॅ टर गाडया वारंवार बंद पडत असुन नवीन काँपॅ टर 

खरेदीची कायवाही सु  आहे.  
मा. े ीय अिधकारी ी. खोस े:- सदर िवषयास अनुस न क भागाचे अिधका-यांसह चचा 

झाली आहे. स या बी हीजी इंिडया ा.िल. यांनी क भागास ३ काँपॅ टर दलेल े आहेत. क 
भागाकडील ताव मा यतेसाठी पाठिव यात आला असून तीन काँपॅक्टर ड भागाला िमळतील. 

तसेच जे काँपॅ टर वारंवार िबघडत आहेत यांचे ऐवजी नवीन काँपॅ टर िमळणेबाबत चचा झालेली 
आहे. नवीन अंदाजप कात या कामासाठी तरतुद कर यात येत असुन येक भागास एक काँपॅ टर 
िमळणार आहे.  

मा. सभापती :-  सव उपि थत स माननीय सद य व सव अिधकारी वग यांचे आभार मानुन 
माह ेऑ टोबर २०१५ ची बैठक संपलेचे जाहीर करतो. 
                                                                                                सही/- 

  ( अ ण मदन टाक ) 
        सभापती 

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

                                                                                             सही/- 
    मांक – ड/१३/कािव/१०८/२०१५                                           शासन अिधकारी तथा       
    दनांक – २०/१० /२०१५                                                          सिचव (सभाशाखा)  

                                                                                       ड भाग सिमती        


