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                           पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 
                                           ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ८ 
                                              सभावृ ांत 

दनांक  ०७/११/२०१४                       वेळ दुपारी १२.०० वाजता 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे नो हबर  २०१४ ची मािसक 

सभा शु वार  द. ०७/११/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता ड ेि य कायालया या “छ पती शा  
महाराज सभागृह” येथे आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस पुढील माणे स मा.सद य उपि थत होते. 

१. मा. ीमती अिनता म छ  तापक र            सद य  
२.मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे          सद य 
३.मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड               सद य 
४. मा. ीम. िवमल काळे                 सद य 
५. मा. ी. राज  जगताप                        सद य 
६. मा. ीम. जवळकर वैशाली रा ल                      सद य 
७. मा. ी. िवलास नांदगुडे                              सद य 
८.मा. ी. िवनोद नढे                  सद य 
९.मा. ी. मोद ता हणकर                      सद य 
                               
 यािशवाय मा.डी.एम.फंुदे, भाग अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी, 

सिचव,सभा शाखा, मा.गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. रामदास तांबे, कायकारी अिभयंता 
पाणीपुरवठा, मा.  डॉ. सितश गोरे, पशु वै क य अिधकारी मा. ओहोळ, उपअिभयंता थाप य,मा.र व  
पवार, उपअिभयंता जलिनसारण िवभाग, मा. अजय जाधव, मु य आरो य िनरी क, मा. गोसावी, उ ान 
िनरी क, मा. गायकवाड, आरो य िनरी क इ यादी अिधकारी उपि थत होते. 
 सभे या सु वातीस मा.अ य  हया सभेस अनुपि थत अस याने मा. सद य ी. िवलास नांदगुडे यांनी 
पुढील माणे सुचना मांडली. 

आजचे बैठक चे अ य पद मा. सद या ीमती अिनता म छ  तापक र  यांनी वीकारावे.  
सदर सुचनेस मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड सद य यांनी अनुमोदन दले. 
तदनंतर मा. सद या ीमती अिनता म छ  तापक र यांनी सभेचे अ य थान वीकारले.  
 मा.अ य ा यांचे मा यतेने सभेम ये खालील माणे ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आले. 
िवषय .१ तापक रनगर येथील मोरया कॉलनी स.नं. ७१ म ये कलम २०५ अंतगत र ता तयार 

करण े
िवषय . २ भाग . ४३ िजजामाता हॉि पटल भागातील करकोळ दु तीची कामे करणे या 

कामातुन बी लॉक पपरी ग ली नं. १६ ते ३१ मधील कामे करणे 
िवषय . ३ िह दी शाळा व ानीजी गु ारा शेजारची मुतारी पाडुन या जागी  Pay and Use 

या आधारावर मुतारी आिण शौचालय करणे  
िवषय . ४ काळेवाडी नढेनगर येथील पंचनाथ चौक ते िव न ि मणी मं दराकडे येणा-या 

र याला कै. बाळोबा खंडू नढे पथ असे नामकरण करणे 
तदनंतर मा. अ य ा यांनी दनांक ७/११/२०१४ रोजी भाग सिमतीची सभा दनांक 

१३/११/२०१४ रोजी दुपारी १२.००  वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केले.  
                          सही/- 
                                                                       (सौ. अिनता म छ  तापक र  ) 
                                                                                      सभापती 
                                                                          ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                              रहाटणी ४११०१७ 
 

मांक – ड/१३/कािव/१०९ /२०१४                                        सही/- 
दनांक –  १९ /११/२०१४                                             शासन अिधकारी तथा  

                                                                            सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                ड भाग सिमती 
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           पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 
                               ड भाग सिमती, 
                               कायपि का . ८ 
                                 सभावृ ांत 

दनांक  १३/११/२०१४                                                      वेळ दुपारी १२.०० वाजता 
पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे नो हबर  २०१४ ची तहकुब मािसक 

सभा गु वार  द. १३/११/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता ड ेि य कायालया या “छ पती शा  
महाराज सभागृह” येथे आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस पुढील माणे स मा.सद य उपि थत होते. 

१. मा. ीमती आरती सुरेश च धे       अ य ा  
२. मा. ीमती अिनता म छ  तापक र         सद य  
३.मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे             सद य 
४.मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड      सद य 
५. मा. ीम. िवमल काळे        सद य 
६. मा. ीम. जवळकर वैशाली रा ल                 सद य 
७.मा. ी. राज  गणपत जगताप        सद य   
८. मा. ी.बापू उफ श ु  िसताराम काटे              सद य 
९. मा. ी. िवनोद नढे               सद य 
१०. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे             सद य      

    ११. मा. ीमती सुिनता राजेश वाघेरे    सद या 
   १२. मा. ीमती सिवता धनराज आसवाणी           सद या                   

 यािशवाय मा.डी.एम.फंुदे, भाग अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी, 
सिचव,सभा शाखा, मा. रामदास तांबे, कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा, मा.  डॉ. सितश गोरे, पशु वै क य 
अिधकारी मा. ओहोळ, , मा. दलीप सोनवणे, मा. र पारखी, मा. रामदास टकले, उपअिभयंता थाप य, मा. 
िनतीन देशमुख, उपअिभयंता, मा. दि त, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा,  मा.र व  पवार, उपअिभयंता 
जलिनसारण िवभाग, मा. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. अजय जाधव, मु य आरो य िनरी क, मा. 
गोसावी, उ ान िनरी क, मा. बैचे, हॉट क चर सुपरवायझर  मा. गायकवाड, आरो य िनरी क इ यादी 
अिधकारी उपि थत होते. 

दनांक ७/११/२०१४ रोजीचे बैठक म ये िवषय दाखल कर यात आलेले ऐन वेळचे िवषयांवर मंजुरी 
देणेत आली. 

ठराव . १६                                                    िवषय . १  
दनांक  १३/११/२०१४                                   िवभाग – थाप य 

सुचक – मा. ीमती िवमल काळे                 अनुमोदक – मा. सिवता आसवानी  
  संदभ : मा. ीमती अिनता म छ  तापक र यांचा द. ०७/११/२०१४ रोजीचा   ताव 
 भाग . ४८ म ये तापक रनगर येथील मोरया कॉलनी, स ह नं. ७१ म ये राहणा-या 

नागरीकांना जा याये यासाठी र ता नाही. या ठकाणी कलम २०५ अंतगत र ता के यास तेथील 
नागरीकांची सोय होणार अस याने तापक रनगर, मोरया कॉलनी येथील स.नं. ७१ मधील ी. ठ बरे यांचे 
घरापासुन ते ी. कुदळे यांचे घरापयत तसेच ी. बलकवडे यांचे घरापासुन ते ी. कुलकण  यांचे घरापयत ६ 
मीटर ंदीचा र ता कलम २०५ अंतगत करणे या  तावास मा यता  देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                          --------------- 
ठराव .  १७                                                   िवषय . २  
दनांक  १३/११/२०१४                             िवभाग – थाप य 

सुचक – मा. सिवता आसवानी       अनुमोदक – मा.िवमल रमेश काळे 
   संदभ : मा. सिवता आसवानी यांचा द. १७/१०/२०१४ रोजीचा  ताव 
 भाग . ४३ िजजामाता णालय भागातील घाटांची करकोळ दु तीचे कामाचे आदेश 

देणेत आलेले आहेत. सदर घाटाचे काम नुकतेच पूण करणेत आले असुन स ि थतीत तेथे १०० ट े  काम 
करणेची आव यकता नाही. पपरी बी लॉक ग ली . १६ ते ३१ मधील पे हग लॉक व काँ ट खराब 
झाले अस याने या कामातुन तेथे पे ह ग लॉकची दु ती तसेच काँ टचे काम क न दु तीची कामे क न 
घेणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  

                           ---------------------- 
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ठराव .  १८                                                  िवषय . ३  

दनांक  १३/११/२०१४                             िवभाग – थाप य 
सुचक – मा. सिवता आसवानी          अनुमोदक – मा. िवमल रमेश काळे  
      संदभ : मा. सिवता आसवानी यांचा द. ०७/११/२०१४ रोजीचा  ताव 
 सन २०१४-१५ म ये मंजूर सुलभ, बी लॉक १९ हे ानीजी गु ारा आिण हदी शाळे 

शेजारील मुतारी पाडून या जागी पे अँड युज या आधारावर मुतारी आिण शौचालय करणे या तावास 
मा यता देणेत येत आह.े  

 सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                        ------------------ 
ठराव .  १९                                                   िवषय . ४ 
दनांक  १३/११/२०१४                                      िवभाग – थाप य 

सुचक – मा. िवनोद जयवंत नढे                         अनुमोदक – मा. मोद ता हणकर  
संदभ : मा. िवनोद जयवंत नढे  यांचा द. ०७/११/२०१४ रोजीचा  ताव 
 काळेवाडी, नढेनगर येथील पंचनाथ चौक ते िव ल ि मणी मं दराकडे येणा-या र याला 

“कै. बाळोबा खंडू नढे पथ” असे नामकरण करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.  
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                        ------------------ 
 यानंतर आरो य िवभाग, पाणीपुरवठा, अित मण व थाप य, िव ुत व पाणीपुरवठा 

िवभागा या कामकाजाबाबत स मा. नगरसद य यांनी पुढील माणे मत  केले.  
मा.  िनता िवलास पाडाळे -   स या पपरी चचवड प रसरात ड युचा ादुभाव मोठया 

माणावर असुन नागरीकांचे जागृतीसाठी र ामधुन पीकर ारे आवाहन कर यात येत आहे या पीकसचा 
आवाज प  ऐकू येत नाही .यास मा. अिनता तापक र यांनीही दुजोरा दला.  

फनोले स कॉलनी येथे घरा या वर टाकले या टायरम ये पाणी िनदशनास आले  असतानाही ते 
टायर उचलले गेले नाहीत. आरो य िवभागाचे संबंिधत कमचा-यांना आव यक ते दंड आकारणीचे अिधकार 
देणे आव यक आहे.  

िशवकृपा कॉलनी येथे सांडपा याचे कने शन दलेले आहेत परंतु टॉम वॉटर लाईन व छ नस याने 
यांना नोटीसा बजावणेत आले या आहेत. सदर ठकाणी कारवाई करणे आव यक आहे.  

औषध फवारणीचे कामात अिनयिमतता दसुन येते 
मा. अ य ा, ीमती च धे – औषध फवारणीसाठी टपो आहेत परंतु एका वेळेस एक वॉडातील काम 

पूण होऊ शकत नाही यामुळे टपो या फे-या वाढवा ात. तसेच संबंिधत ठेकेदारास ठरवून दले या 
िनयोजनानुसार कायवाही होणे आव यक  

जेथे औषध फवारणीसाठी गाडी जाईल तेथील नागरीकां या वा री घेणेत या ात 
पॅ लेट वाटप केलेले नाही. 
मा. रामदास बोकड – ड भाग प रसरात नवीन पॅ लेट वाटणेत आलेले नाहीत. ड यु या 

ादुभावाबाबत ड ेि य कायालयाकडील आरो य िनरी कांनी संबंिधत भागाचे नगरसद य यांचे संपकात 
असणे आव यक असुन यामुळे नागरीकांम ये जनजागृती करणे सुलभ होणार आहे.  

मा. ीमती अिनता म छ  तापक र -ड ेि य कायालय प रसरात या ठकाणी मोकळया जागा 
आहेत या ठकाणी कचरा टाकू नये असे बोड लावणेत यावेत.  
 टेरेसवर पा याम ये अळया होतात यामुळे टेरेसची साफसफाई क न घेणेकामी द ता घेणेबाबत 
नागरीकांना आवाहन करणेत  यावे या कामी संबंिधत आरो य कमचा-यांस तशा सूचना देणेत या ात  

सहा. आरो यािधकारी ी. बडाळे - िनयिमतपणे व वेळाप कानुसार औषध फवारणी कर यात येत 
आहे. ड युचा ादुभाव असणा-या व त ारी येणा-या ठकाणी ाधा याने फवारणी कर यात येते. आरो य 
िनरी क व तपासणी करणा-या कमचा-यांमाफत घरोघरी मािहतीप के वाट याचे काम कर यात येत आहे. 
टॉम वॉटर लाईन व छ कर यात आले या आहेत.   

मा. रामदास बोकड – भाग/मु यालयाकडील िनिवदा िवषयक कामे अितशय संथ गतीने चालू 
आहेत.  या ठेकेदारांनी कामांचे आदेश घेतलेले नाहीत यांचे आदेश र  करावेत.  

लेखािधकारी, ी. आ हाळे -  एकूण ७९ िनिवदा िस द केले या असुन ७० ठेकेदारांना करारनामा 
करणेकामी प  दले आहे तसेच ४९ कामांचे आदेश देणेत आलेले असुन १३ करणे सील करणेकामी मा. 
थायी सिमती कडे दलेली आहेत. १७ ठेकेदरांना करारनामा करणेकामी प  पाठिवणेत आले असुन पुन:  

प  देणेत येत आहे. 
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मा. रामदास बोकड – बीआरटीएस र यावर फळेिव े ते सकाळी १० ते रा ी १० वाजेपयत 
अनिधकृत र या फळिव  करतात. अित मण िवभागाकडून कारवाई करणेत येत नाही तेथे वाहतुक ची 
क डी होते तसेच सृ ी चौकातही सं याकाळचे वेळेस भाजीवाले संपूण र ता अडवतात.  
  सिचव, तथा शासन अिधकारी ी. लोणकर -  अित मण िवभागाकडून सात याने कारवाई करणेत 
येते परंतु मा. सव   यायालयाचे िनदशानुसार फेरीवा यांकरीता हॉकस झोन कर यात येत आहे.  ड ेि य 
कायालयाकडील हॉकस झोनबाबतची सव मािहती मु यालयास देणेत आलेली असुन मु यालयाकडून जे आदेश 

ा  होतील यानुसार पुढे कायवाही करणेत येईल.  
 मा. ी. राज  जगताप - ड भाग प रसरात कु यांचा चंड ादुभाव आह.े 
 कु े पकडणारी गाडी पाठिवणेस पशू वै क य िवभागाकडून दरंगाई होते.  
 मा. ीमती पाडाळे - राजवाडेनगर कॉलनी प रसरात एक कु े १० ते १२ लोकांना चावले आहे तसेच 
नदी या कडेला असले या ितरंगा कॉलनी येथे डुकरांचा चंड ादुभाव आहे. कृ णानगर येथे मोकाट कु यांचा 
सुळसुळाट झालेला आहे.  

मा. अ य ा – कु ी पकडणेसाठी गाडी पहाटे येणे आव यक आहे.  
 मा. सुिनता वाघेरे – मा. थायी सिमतीला पशु वै क य िवभागाचे कामाचा अहवाल सादर 
करावयाचा आहे. तसेच मा. आयु  सो. यांनी दोन दवसात सम  भेटणेबाबत सूचना द या आहेत या माणे 
कायवाही करावी.  

मा. रामदास बोकड – कु यांचे बंदोब तासाठी कमचारी आव यक असतील तर आ ही देऊ 
शकतो.स ि थतीत एकच गाडी पशू वै क य िवभागाकडे उपल ध असुन वेळेत त ार चे िनराकरण होणेकामी 

येक  भागासाठी एक वतं  गाडी आव यक आहे. यास मा. थोपटे च मा. अ य ा यांनीही दुजोरा दला व 
कमचारी कुमक वाढिवणेबाबत मत  केले.   

डॉ. सतीश गोरे, पशु वै क य अिधकारी – मोकाट कु ी पकड यासाठी या एज स ची िनयु  
कर यात आलेली आहे यापैक  एका एज सीची मुदत संपली असुन नवीन एज सी िनयु  कर यास दोन 
मिह यांचा कालावधी जाईल.  स या सारथी हे पलाईनवर अनेक त ारी देणेत आले या आहेत  या त ार चा 
िनपटारा करणेसाठी उपल ध असलेली यं णा वापरणेत येत आहे. यामुळे स या या यं णेवर चंड ताण आहे. 
मा. आयु  सो. यांचेशी चचा क न करणी लवकरात लवकर पुढील कायवाही कर यात येईल.  

मा. फंुदे, ेि य अिधकारी – पशु वै क य िवभागाकडील कामकाजाबाबत मा. थायी सिमती 
सभागृहाम ये िव तृत चचा झालेली आहे. मा. आयु  सो. यांनी पशु वै क य िवभागाबाबत आले या त ार चे 

माण िवचारात घेऊन पशु वै क य अिधकारी यांनी मा. आयु  सो. यांचेशी सम  भेट घेऊन  सोडवावा. 
  मा. ी.बाप ूउफ श ु  िसताराम काटे-  काटे व ती येथील पा याचे पाईपलाईनचे  कामाचे आदेश 
दलेले असताना सु दा अ ाप काम सु  झालेले नाही . सदर काम पूण हो यास कती कालावधी लागेल व 

पाणी पुरवठा िवभागांतगत ड भागासाठी अंदाजप क य तरतुद कती आहे याबाबतची मािहती दे यात 
यावी.  
नवीन पा याचे टाक चे कामाबाबत काय कायवाही कर यात आली  

ी. रामदास तांबे, कायकारी अिभयंता –काटे व ती येथील पा याचे पाईपलाईनचे टे ट गचे काम सु  
असलेने लवकरच कामाची सु वात कर यात येईल व मुदतीत काम पूण कर यात येईल.   

सदर ठकाणी असले या जु या पा याचे टाक तुन पा याचा वापर बंद कर यात आला आहे. नवीन 
टाक  बांधणेबाबतचा ताव मा. महापािलका सभेपुढे शासक य मा यता िमळणेकामी सादर कर यात येत 
आहे.  

मा. बाप ूउफ श ु  िसताराम काटे - सदर दो ही करणी मा. कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा यांनी 
या आठवडयात कायवाही पूण करावी.  

मा. अ य ा - गणेश पाक, दुवाकुर पाक येथे पा याची ती  अडचण आहे.  
मा. रामदास बोकड - ड भाग प रसरात दोन वेळा पाणी पुरवठा कर यात येत नाही. एक वेळेस 

पाणीपुरवठा करणेत येत असुन याचा कालावधी कमी आहे.  अनिधकृत नळकने शन तोडणेत यावेत. जे 
नागरीक कायम व पी थाईक झालेले आहेत व अिधकृत नळजोड घे यास तयार आहेत यांना नळजोड देणेत 
यावे. या साठी स ह करणेत यावा. यासाठी बरेच दवसापासुन पाठपुरावा करणेत येत आहे परंतु िवभागाकडून 
कायवाही करणेत आलेली नाही. 

मा. कैलासभाऊ थोपटे – एक वेळेस पाणीपुरवठा केला तरी कमान तीन तास पाणीपुरवठा होणेची 
आव यकता आहे. तसेच सव भागात समान प दतीने पाणी पुरवठा होणे आव यक आहे. यासाठी यो य 
प दतीने िनयोजन करावे अ यथा नागरीकांना पाणी प ीत ५० ट े  सवलत ावी.  

मा. ीमती पाडाळे – स ि थतीत एक वेळ पाणीपुरवठा करणेत येत असुन तो पुरेसा नाही तसेच 
काही ठकाणी एक वेळेसही पाणी पुरवठा होत नाही. पाईपलाईन दु तीबाबत पाठपुरावा करावा लागतो.  

ी. रामदास तांबे, कायकारी अिभयंता- दोन वेळेस पाणीपुरवठा करणेबाबत या िवषयावर व र  
पातळीवर िनणय घेणेत येईल.  
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मा. ी. राज  जगताप - अंदाजप कातील तरतुदी खच  पडत नाहीत व सदर तरतुदी वाया जातात. 
मा. अ य ा- सन २०१४-१५ या वष चे ड भागाचे अंदाजप क य तरतुदीमधुन आतापयत कती 

खच झाला आहे, कोणकोणती कामे कर यात आलेली आहेत याची मािहती ड भाग सिमती सद यांना देणेत 
यावी.  

मा. रामदास बोकड – ड भाग सिमतीचे सद यांना अंदाजप कात समािव  करणेत येत असले या 
कामांबाबत मािहती देणेत यावी.  

लेखािधकारी, ी. आ हाळे – स या थायी अ थापनेचे अंदाजप क तयार करणेचे काम सु  आहे. मा. 
आयु  व मा. मु यलेखापाल  यांनी भाग िनहाय अंदाजप क य तरतुद ठरवून द यानंतर भागाचे 
अंदाजप क तयार कर यात येते.  

मा. फंुदे, ेि य अिधकारी – भागांतगत सव िवभागांनी अंदाजप कातील तरतुदी व खच  पडलेली 
र म याबाबतची मािहती सद यांना वरीत उपल ध क न ावी.  

तदनंतर मा. अ य ा यांनी सव अिधकारी व पदािधकारी यांचे आभार मानुन भाग सिमती सभा 
संप याचे जाहीर केले.  

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

                                       
                                                                                       सही/- 
                                      शासन अिधकारी तथा  
                                                                                सिचव, सभाशाखा 
                                                                        ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
                                                                                  रहाटणी, पुणे-१७ 

मांक – ड/१३/कािव/ ११० /२०१४ 
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