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पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय
कायपि का मांक ५
सभावृ ांत
दनांक:- १४ / ८ / २०१५

वेळ. दु पारी १२.०० वा.

पपरी चचवड महानगरपािलके ची फ भाग सिमतीची मािसक सभा दनांक
१४ / ८ / २०१५ रोजी दु पारी १२.०० वाजता फ

े ीय कायालयातील “राजष शा

महाराज सभागृहात” आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य/सद या
उपि थत होते.
१.

मा. बो-हाडे शुभांगी संजय

२.

मा. पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे

३.

मा. हे े सुरेश रं गनाथ

४.

मा..भालेकर अ णा दलीप

५.

मा. सायकर अजय शंकरराव

६.

मा. जाधव साधना रामदास

७.

मा. जाधव रा ल गुलाब

८.

मा. पवार संगीता शाम

९.

मा. उबाळे सुलभा रामभाऊ

१०.

मा. तानाजी िव ल खाडे

११.

मा. (िचखले) मराठे अि नी अिजत

१२.

मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन

१३.

मा. ी.मासुळकर समीर मोरे र

यािशवाय

ी. दलीप गावडे

अिध क तथा सभासिचव,
च हाण

कायकारी

(लेखापाल),

(िव ुत),

ी.नरोटे

ी.पांडुरंग जाधव (लेखािधकारी),

एस.एल.

उपअिभयंता ( थाप य उ ान),
चधा

(हॉट .

ी. काश देशमाने कायालयीन

ी.िलयाकत

ी.राणे आर. ही.,उपअिभयंता ( थाप य),

(जलिन:सारण),

चं कांत

े ीय अिधकारी,

ी..सितश इं गळे कायकारी अिभयंता ( थाप य),

अिभयंता

अिभयंता.(पाणीपुरवठा),

सभापती

उपअिभयंता

िपरजादे

ी.संदेश
कायकारी

ी.नायकवाडी बी.एस.

ी. हनुमंत शदे, उपअिभयंता
( थाप य), ी.जाधव

ही.के .

ी.गायकवाड पी.एम.(उ ान अिध क),

ी.मोरे

सुपरवायझर),

ी.ई.एच.बंडवल

(हॉट .सुपरवायझर),

ीम. भावती गाडेकर (कायालयीन अिध क) इ. अिधकारी सभेस हजर होते.
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खालील माणे सूचना मांड यात आली.
सुचक:- मा.रा ल जाधव

थोरशा

अनुमोदक:- मा.मंदा कनी ठाकरे

व भारताचे माजी रा पती मा.ए.पी.जे.अ दु ल कलाम यांचे दु:खद

िनधन झाले अस याने

दांजली वा न शु वार दनांक १४/०८/२०१५ रोजीची सभा

१० िमिनटे तहकु ब कर यात यावी.
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली.
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रा न

दांजली अपण के ली.)

मा.सभापती यांनी सभा १० िमिनटे तहकु ब क न सभा पुन:
के ले.

सु करावी,असे सूचीत

सही/मा.सौ.शुभांगी संजय बो-हाडे
सभापती
फ े ीय कायालय
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पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय
कायपि का मांक ५
सभावृ ांत
( द.१४/८/२०१५ ची तहकु ब सभा)
दनांक:- १४ / ८ / २०१५

वेळ. दु पारी १२.१० वा.

पपरी चचवड महानगरपािलके ची फ भाग सिमतीची द.१४/८/२०१५ ची
मािसक तहकु ब सभा दनांक १४ /८ / २०१५ रोजी दु पारी १२.१० वाजता फ

े ीय

कायालयातील “राजष शा महाराज सभागृहात” आयोिजत करणेत आली होती. सभेस
खालील स मा.सद य/सद या उपि थत होते.
१.

मा. बो-हाडे शुभांगी संजय

२.

मा. पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे

३.

मा. हे े सुरेश रं गनाथ

४.

मा..भालेकर अ णा दलीप

५.

मा. सायकर अजय शंकरराव

६.

मा. जाधव साधना रामदास

७.

मा. जाधव रा ल गुलाब

८.

मा. पवार संगीता शाम

९.

मा. उबाळे सुलभा रामभाऊ

१०.

मा. तानाजी िव ल खाडे

११.

मा. (िचखले) मराठे अि नी अिजत

१२.

मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन

१३.

मा. ी.मासुळकर समीर मोरे र

यािशवाय

ी. दलीप गावडे

अिध क तथा सभासिचव,
च हाण

कायकारी

(लेखापाल),

(िव ुत),

ी.नरोटे

ी.पांडुरंग जाधव (लेखािधकारी),

एस.एल.

उपअिभयंता ( थाप य उ ान),
चधा

(हॉट .

ी. काश देशमाने कायालयीन

ी.िलयाकत

ी.राणे आर. ही.,उपअिभयंता ( थाप य),

(जलिन:सारण),

चं कांत

े ीय अिधकारी,

ी..सितश इं गळे कायकारी अिभयंता ( थाप य),

अिभयंता

अिभयंता.(पाणीपुरवठा),

सभापती

उपअिभयंता

िपरजादे

ी.संदेश
कायकारी

ी.नायकवाडी बी.एस.

ी. हनुमंत शदे, उपअिभयंता
( थाप य), ी.जाधव

ही.के .

ी.गायकवाड पी.एम.(उ ान अिध क),

ी.मोरे

सुपरवायझर),

ी.ई.एच.बंडवल

(हॉट .सुपरवायझर),

ीम. भावती गाडेकर (कायालयीन अिध क) इ. अिधकारी सभेस हजर होते.
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स मा.सद य/सद या यांनी खालील मु यांवर चचा के ली.
मा.पौ णमा सोनवणे -

भागात जा त दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही. दोन-तीन

ठकाणी चुक ची नळ जोडणी झालेली आहे. (दि णमुखी मा ती मंदीराजवळ)

मा.तानाजी खाडे – िवदयुत िवषयक मेटे स सची कामे होत नाहीत. कमचारी कमी
आहेत. प रसरात चो-यांचे

माण वाढले आहे. व ब-याच

ठकाणी

अंतगत िव ुत

खांबाचे दवे बंद असतात.
ी.च हाण (का.अ.िव) - चालु वषाचे टडर रे ट मागिवलेले आहेत. ते अजुन ठरलेले
नस याने ठे केदार िनयु

के लेली नाही. कमचारी मागणी के ली आहे. अ ाप िमळालेले

नाहीत.

मा.तानाजी खाडे:- .आयु

साहेबांचा िनषेध करतो. भागातील कमचा-यांचा आढावा न

घेता कमचा-यां या बद या करतात. ही बाब नदिनय आहे.

मा.सुरेश

हे े:- मागील ३-४

या िमट गला

हा

िवषय चचा झालेला आहे.

पावसाळयाचे दवस असतात व अनेक सम या आहेत तरी कमचारी बद या का होतात हे
कळत नाही. कृ पया ी. च हाण सो. यांनी मािहती दयावी.
ी. च हाण - (का.अ.िव) - फ आिण ई

भागातील िव ुत िवषयक सम या बाबत ई

भागात मागील मिह यात िमट ग झाली होती. यावेळी ई भागात १६ हजार

आिण

१२ हजार फ भागात िवज दवे आहेत. या िनकषावर कमचारी बद या के या आहेत.
ित हजारी १ वायरमन या िहशोबाने आणखी ४ वायरमन कमचारी मागणी के ली आहे.
मा. अ य ा – ी. च हाण सो. यांना िव ुत िवषयक त ार चे िनवारण हावे. यासाठी
आयु

सो. यांचेबरोबर िमट ग आयोिजत करावी.

मा.शांताराम भालेकर:- आरो यिवषयक त ारी आहेत. ड युची साथ मोठया माणात सु
आहे. औषध फवारणी सव भागात सम माणात हावी.

मा.साधना जाधव:- िचखली भागात पाणीपुरठा अपु-या माणात येत आहे. लोकांना खुप
अडचण होते. त ारी वाढतचं आहेत. याबाबत यो य िनयोजन करावे.
ी. शदे (क.अ.पा.पु):- भैरवनाथ मंदीराजवळचा भाग चढाचा असलेने या भागात
उशीराने पाणीपुरवठा होतो.
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मा.साधना जाधव:- १.जाधववाडीत पण पा याचा ॉ लेम आहे. दोन मोटारपंप आहेत.
एक सतत खराब होतो.. दु स-यावर ताण येतो. या भागासाठी नवीन मोटारपंप खरे दी
क न त ार दु र करावी.
२. सावतामाळी मं दर ते िवसावा हॉटेल अधवट र ता व जवळील चौकातील र ता पूण
करणे.
३.द नगर अधवट र ता पूण करणे,
४. पथदशक नावांचे बोड लावणे
५. जाधववाडी/कु दळवाडी ख े भ न र ता करणे
६. जाधववाडी/कु दळवाडी झाडे लावणे
७. ेनेज लाईन टाकले या ठकाणी चबरवर झाकण बसिवणे
८. गितरोधक बसिवणे
९. औषध फवारणी वेळेवर हावी
१०.कचराकुं डया वेळेपूव उचलणे, ेनेज झाकणे बसिवणे

मा. रा ल जाधव:- या भागात रा ी १२ या आसपास पाणी येते. सं याकाळी ८ ते १०
या वेळेत पाणीपुरवठा करावा. से. .१३ येथे पा याची टाक टाटा कं पनीकडू न बांधन
ू
दली आहे. मनपाची टाक जिमनीखाली अध जमीनीवर अध आहे. लोक या टाक तून
शदु न पाणी घेतात, ही जोखीम आहे. काळजीने ही सम या िनवारण करावी.
ी. िपरजादे (का.अ.पा.पु) - वरील िवषयाची मािहती घेवून सम या कशी दू र करता
येईल ते पाहतो. नवीन टाक साठी तरतूद कर याची कायवाही सु आहे.

मा.रा ल जाधव:- १.बके ट वाटप अधवट झाले आहे. बके ट वाटपाची यादी अ ापपयत
िमळालेली नाही.
ी.कु लकण ( .सहा.आरो.अिध.) - यादी देणेत येईल.
२. मोकाट कु ी ास देत आहेत याच काय झाले ?
ी. माळी:- (आ. िन) - अनीमल हजबंडरी सं थेकडू न दोन एज सी साठी मा यता
िमळालेली आहे. यानुसार कायवाही सु आहे.
३.सावतामाळी मंदीर ते िवसावा हॉटेल चौकात मोठे ख े आहेत. अपघात होतात.
ी.नरोटे (उप.अिभ. था) - ख े बुजव याचे काम सु होते. पावसामुळे थांबवले आता
पु हा सु क
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मा.साधना जाधव:- . र या या/चौका या नावाचे बोड अजुन लागले नाही. र ता नंतर
वाढवा. सावतामाळी मंदीरामागची झाडे मोठे वाढली आहेत. र यात अडचण येत
आहे.ती झाडे काढु न नवीन झाडे लावावी.
मा. संगीता पवार:- ेनेज चोकअप होवून पाणी घरात िशरत आहे.
ी.िशतोळे (क.अ.झोिनपु) - राडारोडा/कचरा काढणेचे काम सु आहे. ठे केदार उपल ध
नाही. उपल ध झा यावर काम पूण होईल
मा.अ य ा:- ी.िशतोळे (क.अ.झोिनपु) - काम लवकर पूण करावे.
मा.संगीता पवार:- लाईट

व था बंद आहे.

ी.च हाण (का.अ.िव.) - डीपी चे काम सु आहे. ते झा यानंतर लाईट सु
होतील.आकडी टाकू न वीज चोरी होते.

मा.सुलभा उबाळे :- िवजेची चोरी करणा-यांवर फौजदारी गु हा दाखल करावा.
ी.च हाण (का.अ.िव.) - भाग अिधकारी यांचेबरोबर याबाबत ही कारवाई कर याची
चचा के ली होती. तथापी पोलीस बंदोब त अ ाप िमळालेला नाही.
मा.सुलभा उबाळे :- हे कागदी उ र झाले. खरी प रि थती आ हाला सांगा. आ ही
पाठपुरावा क
ी.च हाण (का.अ.िव.) - ठीक आहे. याबाबत मी पु हा य करतो.

मा. अजय सायकर:- १. पाणीपुरवठया िवषयी पुणानगर येथे काम के ले होते. एक
मिह यांपासुन पु हा या भागात त ारी वाढ या आहेत.
ी.िपरजादे (का.अ.पा.पु.) - ही सम या दु र क न तीन दवसापूव आपणास याबाबत
फोन के लेला आहे.
२.िशवसाई नगर ते

हा,िव णु, महेश र यावर मोठे ख े झाले आहेत ते तातडीने दु त

हावेत.
३.वॉडात आरो या या खुप त ारी आहेत. ड युसाठी दररोज औषध फवारणी करावी.
मोकाट कु ी दवसा पकडता येणार नाहीत ते काम एज सीमाफत रा ीचे वेळी करावे
कारण लोकांना ये-जा कर यास ास होतो.
४. िवदयुत अिधकारी /कमचारी रजेवर अस यास यांचा बद यात यो य

व था झाली

पािहजे.
ी.च हाण (का.अ.िव.) - मा. आयु

सो. यांनी न ाने दले या आदेशा माणे डयुटी

अवस बदलले आहेत.
५. िभमश

नगर चौकात चबसचे काम अपुण आहे ते पूण करावे.

ी. शदे ( क. अ.झोिनपु) - सोमवारी काम सु क
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मा.मंदा कनी ठाकरे -

ेनेज लाईन जोडली नाही. नाग रकां या त ारी आहेत.

ी. शदे (क.अ.अिभ.पापु) - काम लवकरात लवकर क न घेवू
मा.मंदा कनी ठाकरे :- मोकाट जनावरांचा बंदोब त करणे
ी.माळी (आ.िन) -

ताव मा यतेकामी ठे वला आहे तो मा य झाला क कायवाही सु

होईल.

मा.सुरेश हे :े - . ेनेज कामा या एज सी िनि त झा या आहेत. यां या संबंिधत
अिधकारी/कमचारी यांचे संपक मांक सव सद यांना दयावे.
मा.सुरेश हे े:- थाप य िवभागा या िनिवदांचा तपशील इं गळे सो.यांनी दयावा.
ी.इं गळे सो:- आज अखेर या कामां या ि थतीचा तपशील वाचून दाखवला. याबाबत
सिव तर चचा करणेत आली. यानंतर काम कशा प दतीने ठे केदाराकडू न क न यायचे
आहे. याबाबत थाप य िवभागा या टाफला सुचना द या आहेत.
२. उ ान िवभागाचे भाग ४ टडरचे काम झाले का ? वृ ारोपन करावयाचे आहे.

े ग

धुरीकरणासाठी माणसे वाढवा. साथीचे आजार वाढत आहेत, ॅ टर वाढवा.

मा.अ य ा:- द. २१/८/२०१५ रोजी दु पारी १२.०० वाजता ि वकृ त सद य
िनयु

बाबत िवशेष सभा आयोजीत के ली आहे. तरी सव स मा.सद य यांनी उपि थत

रहावे.
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा
कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले.
वषय

.२

फ े ीय कायालयांतगत तीन वीकृ त सद य िनवडीबाबतचा िवषय फ
भाग सिमतीसमोर मा यतेकामी ठे वणेबाबत
मा.जाधव साधना व मा.पवार संगीता यांचा ताव

िवषय .३

भाग .४ कृ णानगर हे ेवाडी िचखली अंतगत दवाखाना व पोलीस
चौक इमारत र यावर कमान उभारणेबाबत
सायकर अजय व मा. जाधव रा ल यांचा

ठराव .१२
द.१४/८/२०१५
सु चक:- मा.जाधव साधना रामदास
संदभ:- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील
३/०८/२०१५ चा ताव

ताव
िवषय .१
िवभाग:-

अनुमोदक:- मा. भालेकर अ णा दलीप
.फ ेका/सभा/कािव/१०९/२०१५ द.
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मा.भारत िनवडणुक आयोग यांचेमाफत द.३/०३/२०१५ पासुन रा ीय मतदार
यादी शु दीकरण व माणीकरण काय म (NERPAP) सु कर यात आलेला आहे. सदर
काय मांतगत आधार मांक व मतदार ओळखप यांची जोडणी, नवीन मतदार न दणी,
मतदान ओळखप ातील ुट ची दु

ती, मतदार वगळणी इ. काय म सु आहे.

मा.मतदान न दणी अिधकारी, २०६ पपरी (अ.जा) िवधानसभा मतदार संघ
यांचेकडील प

.िनवडणुक/कािव/२३८/२०१५ द.२५/७/२०१५ अ वये मा.भारत

िनवडणुक आयोग व मु य िनवडणुक अिधकारी, महारा रा य यांचेकडील िनदषानुसार
२०६ पपरी (अ.जा) िवधानसभा मतदार संघातंगत १ते ३९९ मतदान क ातील मयत,
दु बार व

थलांतरीत मतदारां या वगळणीचे कामकाज सु

आहे. सदर कामकाजा

दर यान मतदान क तरीय अिधकारी (B.L.O)यांचेमाफत मयत, दु बार व थलांतरीत
मतदार यांना नोटीसा बजाव यात आ या हो या. या नोटीसा बजावुन झालेले जबाब व
पंचनामे तसेच कायालयाम ये ा अज यांची छाननी क न २०६ पपरी ( अ.जा.)
िवधानसभा मतदार संघात एकु ण ११९९, मयत,६४४४ दुबार व २११७ थलांतरीत
मतदारांची वगळणी

तािवत आहे.

तािवत वगळणीची यादी द.२५/७/२०१५

नंतर मतदार न दणी अिधकारी यांचे कायालय मा.CEO महारा यांचे वेबसाईटवर, व
मा. िज हािधकारी पुणे यांचे वेबसाईटवर व पपरी चचवड महानगरपािलके चे
वेबसाईटवर अवलोकनाथ उपल ध क न देणेत आलेली आहे. तािवत वगळणीबाबत
मतदारास द.७/०८/२०१५ रोजी सांयकाळी ५.३० पयत मतदान न दणी अिधकारी
यांचे कायालय डॉ.हेगडेवार भवन, से.नं.२६,

ािधकरण, िनगडी पुणे ४११ ०४४ येथे

हरकती/सुचना न दिवणेसाठी मुदत िवहीत करणेत आलेली आहे. मतदानाचा ह
बजावणेकामी मतदार संघाचा मतदार यादीत नाव असणे आव यक असुन मतदार
यादीतील नाव व तपिशल अचुक असलेबाबतची मतदारांनी खा ी करणेत यावी. तसेच
सदर वगळणी
या द.७/८/२०१५ नंतर पुण झा यानंतरही कोण याही मतदाराला
दावे व हरकती दाखल करावया या अस यास ते न ाने नमुना ६,७,८ व ८अ
मतदार न दणी अिधकारी यांचे कायालयात दाखल क
असुन सदरचा

ारे

शकतात.असे कळिवणेत आले

ताव मा. भाग सिमती पुढे सादर करणेबाबत व मयत,दु बार व थलांतर

मतदार वगळणीची बाब िनदशनास आणलेबाबत सदरचा िवषय नजीकचे मा. भाग
सिमती सभेपुढे िनणयाथ मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---ठराव .१३
द.१४/८/२०१५
सु चक:- मा.जाधव साधना रामदास

िवषय .२
िवभाग:अनुमोदक:- मा. पवार संगीता शाम

संदभ:- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील .फ ेका/सभा/कािव/१२६/२०१५
द.१३/८/२०१५ चा ताव
िवषय:- फ े ीय कायालयांतगत तीन वीकृ त सद य िनवडीबाबतचा िवषय फ भाग
सिमतीसमोर मा यतेकामी ठे वणेबाबत
पपरी चचवड महानगरपािलके या भागांतगत वीकृ त सद य िनवडीकरीता
फ े ीय कायालयाम ये िबन सरकारी संघटना व समाजल ी संघटना यांचे सद यांमधून
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द. ०९/०७/२०१५ ते २४/०७/२०१५ पयत कायालयीन कामाचे दवशी दु ३.००
वाजेपयत या कालावधीम ये एकू ण ३३ उमेदवारांनी नामिनदशन प े दाखल के लेली
आहेत. यापैक छाननीम ये २६ उमेदवारांचे अज वैध ठरले असून ०७ अज अवैध ठरले
आहेत. सदर वैध व अवैध उमेदवारांची यादी अवैधे या कारणासह द. ३१/०७/२०१५
रोजी फ भाग कायालयाचे नोटीस बोडावर िस द करणेत आली होती.
जािहर कटनाम ये िस द के ले माणे दनांक ०७/०८/२०१५ रोजी दु पारी
३,०० वा. पयत अज अवैध झाले या उमेदवारांनी आ ेप न दिवणे आव यक होते. तथािप
या कालावधीत कोण याही व पाचे आ ेप
ा
झालेले नाहीत. यामुळे
द.१३/८/२०१५ रोजी दु . ३.०० वा. फ े ीय कायालयाचे नोटीस बोडावर एकू ण २६
वैध व ०७ अवैध उमेदवारांची यादी िस द करणेत आली आहे.
तुत यादी माणे वैध ठरले या उमेदवारांमधून तीन नामिनदिशत सद यांची
िनवड करणेकामी द. २१/८/२०१५ रोजी दु. १२.०० वा.िवशेष सभेचे आयोजन करणेस
मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---ठराव .१४
द.१४/८/२०१५

िवषय .३
िवभाग:-

सुचक:- मा.सायकर अजय शंकरराव

अनुमोदक:- मा. जाधव रा ल गुलाब

संदभ:- मा. सायकर अजय शंकरराव व मा. जाधव रा ल गुलाब यांचा
द.१४/८/२०१५ चा ताव
िवषय:- भाग .४ कृ णानगर हे ेवाडी िचखली अंतगत दवाखाना व पोलीस चौक
इमारत र यावर कमान उभारणेबाबत
भाग .४ कृ णानगर हे ेवाडी िचखली अंतगत दवाखाना व पोलीस चौक
इमारत र यावर एम.एस. चर मधील (लोखंडी) कमान उभा न यावर
ह.भ.प.शंकरराव हे े दवाखाना व साने पोलीस चौक अशा व पाचे बोड लावणेकामी
मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----मा.सभापती यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर के ले.

सही/मा.सौ.शुभांगी संजय बो-हाडे
सभापती
फ े ीय कायालय
जा. .फ ेका/सभा/कािव/ १४९ /२०१५
द. ३/०९/२०१५

सही/शासन अिधकारी
सिचव (सभाशाखा)
फ े ीय कायालय

त:- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी
यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना

