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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .७  
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०२/०९/२०१६                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माह ेस टबर २०१६ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०२/०९/२०१६ 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.  पाडाळे  िनता िवलास             सद या  
३. मा. तापक र अिनता म छ                सद या  
४. मा. च धे आरती सुरेश                        सद या 
५. मा. ी. बोकड रामदास गेणभाऊ          सद य       
६. मा. ीमती जवळकर वैशाली रा ल       सद या  
७. मा. जगताप राज  गणपत          सद य 
                            ------------------ 

     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, े ीय अिधकारी, मा. िसताराम ब रे, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा,मा. संदेश च हाण, कायकारी अिभयंता(िव ुत), मा.िनतीन देशमुख 
,उपअिभयंता िव ुत, मा. िशरीष पोरेडी, भारी कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. िवनोद बडाळे, 
सहा. आरो यािधकारी, मा. िवनय ओहोळ, मा. एल. बी. जाधव, उपअिभयंता, थाप य, मा. रव  
पवार उपअिभयंता जलिन:सारण, मा. िवजय सह भोसले, उपअिभयंता ,बांधकाम परवानगी, मा. 
भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  जावळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. राज  इंगळे, उपअिभयंता, 
झोिनपू, मा. अजय जाधव, मा. एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. ए.टी. घेरडे ,मा. 
एस.एच. लोखंडे, मा. कलाल आय.के. मा. गजपुरे ही.पी., किन  अिभयंता, थाप य, मा. वाकोडे 
ए.एस.,मा. रोकडे जयवंत, मा. इदे, ए.के. मा. मुलाणी बी.एम. किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. 
सं दप पाडवी, मा. िनलेश दाते, मा. मोरमारे एस. ही. मा. कुतवळ, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. 
चं कांत मुठाळ, मा. आर.बी. जगताप, किन  अिभयंता, नगररचना, मा. पाडवी ही.ए., मा. भालेराव 
यु.ए., मा. गणेश राऊत,  किन  अिभयंता िव ुत, मा. मंगेश िशनगारे, उपलेखापाल, मा. संदीप 
कोतवडेकर, मा. आर.एम. सौदाई, मा. सरोदे वसंत, मा. एस.ए. पाटील, आरो य िनरी क, मा. अमर 
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म ासी, मले रया िनरी क, मा. जी.एन. खैरे, डी.डी. सटाले, उ ान सहा यक, मा. मोहन कदम,  
अित मण िनरी क, इ. अिधकारी उपि थत होते. 
 

मा. सभापती : सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास सु वात करणेत येत आह.े 
तदनंतर मा. रामदास गेणभाऊ बोकड सद य  यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 
दनांक ०२/०९/२०१६  रोजी ये  कामगार नेते मा. शरद राव यांचे दु:खद िनधन झा याने दोन 

िमिनटे उभे रा न दांजली वा न सभेचे कामकाज सु  कर यात यावे. 
 

सदर सुचनेस मा. िनता िवलास पाडाळे यांनी अनुमोदन दले. 
यानुसार सव उपि थत स मा. सद य व अिधकारी, कमचारी यांनी दोन िमिनटे उभे रा न ये  

कामगार नेते मा. शरद राव यांना दांजली वािहली. यानंतर सभेचे कामकाज सु  कर यात आले. 
मा. सिचव, सभा शाखा :-  सभेत स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न 

घेणेकामी 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 : मौजे रहाटणी येथील स.नं. ७३ पैक  जागेतील मंजूर िवकास योजन ित र  

मु. ा.ंमहापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अंतगत घोिषत ९.०० मी. ं द र ता अंितमत: 
घोषीत करणेत आलेला आह.े सदर ९.०० मीटर ं द घोषीत र याचे आखणीनुसार मौजे रहाटणी येथील 
स.न. ७३/२ई/१३ व २०, िस.स.नं. ४१६० व ४१६१ पैक  िमळकत र ता ं दीने बािधत होत आह.े 
तथािप य  जागेवर उपल ध असलेला र ता िवचारात घेता व र याचे दो ही केले या 
बांधकामानुसार र याची आखणी दु त करणे आव यक आह.े तरी सदर घोिषत ९.०० मी. ं द 
र याची आखणी दु त करणेकामी मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ 
नुसार कायवाही करणेकामी हरकती व सूचना मागवुन अंितम िनणय घेणेकामी तसेच सदरचा िवषय 
पुढील कायवाही करणेसाठी व मा. आयु  यांना अिधकार पदान करणेबाबतचा िवषय मा. ड भाग 
सिमती माफत मा. महापािलका सभेची मा यता िमळणेबाबत   

 
तदनंतर मा. ड भाग सिमती माहे  स टबर २०१६ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात 

आले. 
मा. सिचव, सभा शाखा : :- मागील सभा कायपि का . ६ माहे ऑग ट २०१६ या मािसक 

सभे या दनांक  ०५/०८/२०१६  रोजीचे सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  
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मा. सभापती : मागील कायपि का . ६ माह ेऑग ट २०१६ चा सभावृ ांत कायम कर यात 
येत आह.े  

माह े स टबर २०१६ या कायपि का .७ वरील िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत आली.  
िवषय . १                                                                               ठराव . २० 
दनांक ०२/०९/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा. अिनता म छ  तापक र                               अनुमोदक : मा. वैशाली रा ल जवळकर 
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 द री दाखल 
कर यात येत आहे.  

                                         -------------- 

मा. सिचव, सभा शाखा : स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. अ य  यांचे मा यतेने 
दनांक ०२/०९/२०१६ रोजी या सभेम य ेऐन वेळी दाखल केलेले  िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी 

देणेत आली.  
िवषय . १                                                                               ठराव . २१ 
दनांक ०२/०९/२०१६                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा. अिनता म छ  तापक र                               अनुमोदक : मा. वैशाली रा ल जवळकर 
 संदभ : मा. अिनता म छ  तापक र यांचेकडील द. २/९/२०१६ रोजीचा ताव  

मौजे रहाटणी येथील स.नं. ७३ पैक  जागेतील मंजूर िवकास योजन ित र  
मु. ा.ंमहापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अंतगत घोिषत ९.०० मी. ं द र ता अंितमत: 
घोषीत करणेत आलेला आह.े सदर ९.०० मीटर ं द घोषीत र याचे आखणीनुसार मौजे रहाटणी येथील 
स.न. ७३/२ई/१३ व २०, िस.स.नं. ४१६० व ४१६१ पैक  िमळकत र ता ं दीने बािधत होत आह.े 
तथािप य  जागेवर उपल ध असलेला र ता िवचारात घेता व र याचे दो ही केले या 
बांधकामानुसार र याची आखणी दु त करणे आव यक आह.े तरी सदर घोिषत ९.०० मी. ं द 
र याची आखणी दु त करणेकामी मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ 
नुसार कायवाही करणेकामी हरकती व सूचना मागवुन अंितम िनणय घेणेकामी तसेच सदरचा िवषय 
पुढील कायवाही करणेसाठी व मा. आयु  यांना अिधकार पदान करणेबाबतचा िवषय मा. ड भाग 
सिमती माफत मा. महापािलका सभेची मा यता िमळणेबाबतचे तावावर मा यता देणेत येत आह.े  
 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
   -------------- 
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यानंतर मा. सभापती यांचे मा यतेने स मा. नगरसद य यांनी िविवध िवभागांचे कामकाजास 
अनुस न खालील माणे मत  केले. 

आरो य िवभाग :  
मा. आरती च ध े : कच-या या गाडयांचे वेळाप क वि थत नाही. कचरा गाडी दररोज येत 

नसलेने सदर कामात िव कळीतपणा दसुन येतो तसेच कच-याचा  गंभीर आह.े  
मु य आरो य िनरी क ी. गायकवाड : पपळे िनलख येथील वाढ या लोकसं येचा िवचार 

क न एक मोठी गाडी िमळणेकामी मागणी दाखल केली होती. यानुसार मु य कायालयाकडून एक गाडी 
िमळणार आह.े  

मा. िनता िवलास पाडाळे : ठरािवक ठकाणी कचरा उचलणेसाठी गाडया जात नाहीत ही 
व तुि थती आह.े मिहला कचरा वेचकांचे वतन उ टपणाचे आह.े यांचे अशा कारचे गैरवतनाब ल 
यांचेवर कारवाई होण ेआव यक आह.े  घंटागाडी ठेकेदारांचे काम वि थत नाही. सदर िवषयास  मा. 

सभापती यांनी दुजोरा दला.   
मा. रामदास बोकड : भागातील कचरा व थापनाचे कामात सुसु ता आली आह ेव सहा. 

आरो यािधकारी यांचे सम वयाने िनयोजनही वि थत आह.े तसेच ठेकेदारांकडील सुपरवायजसचे काम 

देखाल यो य आह.े कच-याचे स याचे ठेकेदार बदलुन दुस-या ठेकेदारास काम देणेत यावे.  
मा. िनता िवलास पाडाळे : टॉम वॉटर ेन लाईन वि थत साफ केले या नाहीत याची 

तपासणी कर यात यावी.  
मा. सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे : मिहला कचरावेचकांचे वतनाबाबत मु य कायालयास 

प  देणेत आलेले आह े व ठेकेदारांना नोटीस देणेत आली आह.े यापूव च टॉम वॉटर ेनची सफाई 
झालेली आह.े यावेळेस सदर चबर  आपणांस दाखिवणेकामी उघडून ठेवल ेहोते.  

जिल:सारण िवभाग : 
मा. िनता िवलास पाडाळे : जलिन:सारण िवभागाकडून एका ठेकेदाराला चार ठकाणची कामे 

देणेत आली आहेत परंतु सदर ठेकेदार एकाही ठकाणचे काम वि थत पूण क  शकत नाही. ेनेज 
चोकअपचे मातृछाया कॉलनी येथील काम पूण नाही.  

मा. सभापती ी. अ ण टाक :  ठेकेदाराने राडारोडा लगेच उचलून घे याबाबत यांना सूचना 
देणेत या ात. 

उपअिभयंता जलिन:सारण ी. पवार : संबंिधत ठेकेदार यांचेकडून वेळाप क मागवून घेणेत 
येईल तसेच यांना कामाची गती वाढिवणेबाबत सूचना देणेत येतील.  
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अित मण िवभाग : 
मा. वैशाली जवळकर :  वैदुव ती व सुदशनगर या प रसरातील अित मणांबाबतची कारवाई 

बंद आह.े  
मा. रामदास बोकड : भाग . ५६ म य ेहॉकस झोनम ये फ  ५० हातगाडयांचे बायोमे ीक 

प दतीने रिज ेशन कर यात आले आह.े उवरीत अनिधकृत हातगाडया हया कासारवाडी दापोडी या 
भागातील असतात तसेच सृ ी चौक, सुदशननगर येथ े९ मीटर र याचे ठकाणी टपोमधुन फळवाले व 
भाजीवाले यांचे अित मणही चंड माणात असुन सदर अित मणांवर कारवाई होत नाही. 
उ ाणपुलापासुन ते सुदशन चौकापयत अित मणाची कारवाई होत नाही.  

अित मण िवभागाच े कामात सुधारणा होण े आव यक आह.े या िवषयास मा. िनता पाडाळे 
यांनीही दुजोरा दला.  

मा. राज  जगताप : १८ मीटर र यावरील अित मणांबाबत काहीही कारवाई अ ाप झालेली 
नाही. फुटपाथ, पाक ग हया ठकाणी कर यात आलेले अित मण काढून टाकावे.  

े ीय अिधकारी ी. चं कांत खोसे : पपळे गुरव व वैदूव ती या प रसरातील अित मणांवर 
तातडीने कारवाई करणेत येईल.  

िनिवदा कामकाजाबाबत : 
मा. िनता िवलास पाडाळे :कोणकोण या कामांचे आदेश देणेत आले आहेत याबाबतची मािहती 

िमळावी. पे हर लॉक दु तीचे करकोळ काम होत नाही तरी लवकरात लवकर कामांचे आदेश देणेची 
कायवाही कर यात यावी.  

मा. े ीय अिधकारी ी. चं कांत खोस े :  थाप य िवभागाची एकूण १०१ कामे असुन ६७ 
कामां या िनिवदा उघड यात आ या असुन, पाणीपुरवठा िवभागाची ११ कामे असुन ८ कामां या 
िनिवदा उघड यात आ या आहेत व िव ुत िवभागाची १९ कामे असुन १२ कामां या िनिवदा 
उघड यात आ या आहेत. मा. थायी सिमतीकडे सीलसाठी पाठिवले या कामांची सं येची मािहती 
अलािहदा देणेत येईल.  

े ीय अिधकारी ी. चं कांत खोस े: मा. रा य िनवडणूक आयोगाकडून दनांक १५/९/२०१६ 

ते दनांक १४/१०/२०१६ या कालावधीम ये सव महापािलकांमधुन व महानगरपािलका काय े ातील 
िवधानसभा मतदार संघ तरावर मतदार न दणीची िवशेष पुन र ण मोिहम राबिवणेबाबत सूचना 
केले या असुन सदर सुचनास अनुस न महापािलके या सव े ीय कायालयांम ये तसेच मनपा 
काय े ातील सव िवधानसभा मतदार संघा या मतदान क ां या पदिनदिशत ठकाणी मतदारांकडून 
मतदार न दणी िवषयक वीकृतीसाठी मतदार सहायता क  थापन कर यात आले आह.े यानुसार ड 

े ीय कायालय येथे सदर क  सु  कर यात आले आह.े याम य े  शहरातील मतदारांकडून नवीन 
मतदार न दणी, नाव व तपशील दु ती, थलांतर, मयत,दुबार, वगळणी िवषयक अज वीकार यात 
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येत आहेत. या मोिहमेम य ेजा तीत जा त पा  मतरारांचा मतदार यादीम य ेसमावेश हावा या साठी 
िविवध मा यमां ारे जनजागृती कर याचे कामकाज िनवडणूक िवभागामाफत कर यात येत आह.े याचा 
एक भाग हणुन या िवशेष मोिहमतगत दनांक १८ स टबर २०१६ रिववार व दनांक ९ ऑ टोबर 
२०१६ रिववार रोजी ड े ीय कायालय तसेच सव िवधानसभा मतदार संघा या मतदान क ां या 
पदिनदिशत ठकाणी ही मोिहम राबिव यात येणार आह.े याम य े आपले भागातील पा  मतदार 
आपले नाव मतदार यादीम य ेन दव ूशकतात याची कृपया सव स मा. सद यांनी न द यावी व आपले 

भागातील पा  मतदारांना मतदार यादीम य ेनाव समािव  करणेकामी आवाहन कराव.े  
स मा.सभापती ी. अ ण मदन टाक व स मा. सद या ीमती िनता पाडाळे यांनी गणपती 

िवसजनाचे संदभात महापािलकेकडून कर यात येत असले या िविवध कामांबाबत सूचना के या . यास 
अनुस न े ीय अिधकारी यांनी गणपती िवसजनासाठी घाटांची दु ती व जीवर क यांचे संदभातील 
मािहती स मा. सद यांना दली.  

मा. सभापती :  ड भाग सिमती यांनी मा. िनवडणूक आयोगाकडून ा  सूचनांनुसार िवशेष 
मोिहमेत सहभागी होणेकामी सव स मा. सद यांना िवनंती क न सव अिधकारी व कमचारी यांना 
गणपती िवसजनाचे अनुषंगाने आरो य, व व छता िवषयक कामकाज वि थत करणेबाबत, स मा. 
नगरसद य यांनी दले या सूचनांनवर सव उपि थत अिधकारी यांनी आव यक ती कायवाही करणेबाबत 
सूचना देऊन सव उपि थताचें आभार मानुन माहे स टबर २०१६ ची बैठक संपलेचे जाहीर करतो. 

 
            सही/- 
   ( अ ण मदन टाक ) 

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

          
                                                                                                            सही/- 

                                                                                         ( सीताराम ब रे ) 
    मांक – ड/१३/कािव/२७८/२०१६                                    शासन अिधकारी तथा       
    दनांक –२२ /०९/२०१६                                                    सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                          ड भाग सिमती      

 
 


