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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - 17 
ड प्रभाग सलमती 
कार्यपत्रिका क्र.5 

सभावतृ्ाां् 
दिनािंक  05/10/2012                                     वेळ िपुारी 2.00 वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार 
दि.05/10/2012 रोजी िपुारी 2.00 वाजता ड प्रभाग कार्ाािर्ाच्र्ा सभागहृामध्रे् आर्ोजजत 
करणेत आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् उपजस्ित होते. 
1.  मा.ननता पाडाळे,    अध्र्क्षा, 
2. मा.प्रमोि ताम्हणकर   सिस्र् 
3. मा.अप्पा पवार    सिस्र् 
4. मा.ननिेश बारणे    सिस्र् 
5. मा.पवनर् उर्ा  पवनार्क गार्कवाड सिस्र् 
6. मा.पविास नािंिगुड े   सिस्र् 
7. मा.बापू उर्ा  शत्रघु्न काटे  सिस्र् 
8  मा.रामिास बोकड   सिस्र् 
9. मा.नवनाि जगताप.   सिस्र् 
10. मा.अतुि लशतोळे   सिस्र् 
11. मा.प्रशािंत ज्तोळे   सिस्र् 
12. मा.पवमि काळे   सिस्र्ा 
13.. मा.अननता तापकीर   सिस्र्ा 
14. मा.झामाबाई बारणे   सिस्र्ा 
15. मा.स्वाती किाटे   सिस्र्ा 
16. मा.आरती चोंधे    सिस्र्ा 
17. मा.शकुिं तिा धराड े   सिस्र्ा 
18. मा.शैिजा लशतोळे   सिस्र्ा 
19. मा.सुषमा तनपुरे   सिस्र्ा 
20.  मा.सोनािी जम   सिस्र्ा 
 र्ालशवार् मा. पी.एच.झुरे प्रभाग अचधकारी, मा. पवजर् इिंगुळकर,  प्रभारी प्रशासन 
अचधकारी, सभा शाखा, मा.िािंगट, कार्ाकारी अलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.के.जी.िोरात, कार्ाकारी 
अलभर्िंता, पविर्ुत, मा.शरि जाधव, कार्ाकारी अलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, 
मा.आर्.वार्.सय्र्ि, उपअलभर्िंता, स्िापत्र् मा.जीवन गार्कवाड, उपअलभर्िंता स्िापत्र्, 
मा.अननि लशिंिे, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.रामनाि टकिे, उपअलभर्िंता स्िापत्र्, मा.दििीप 
धमुाळ, उपअलभर्िंता पविर्ुत, मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता पविर्ुत, मा.अजर् सुर्ाविंशी, 
उपअलभर्िंता पाणीपरुवठा पवभाग, मा.िेसिे, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, मा.अननि राऊत, 
उपअलभर्िंता जिननसारण पवभाग,  मा.एस.डी.िगस, सहा.आरोग्र्ाचधकारी, मा. व्ही.एि.चव्हाण, 
सहा.आरोग्र्ाचधकारी इत्र्ािी अचधकारी उपजस्ित होते. 
 सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवा उपजस्ितािंच े स्वागत करुन सभेच्र्ा 
कामकाजास सुरुवात केिी. तििंनतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी मागीि कार्ापत्रत्रका क्र.4, दिनािंक 
06/09/2012 रोजीच्र्ा  सभेचा सभावतृ्तािंत कार्म करण्र्ात आल्र्ाच ेप्रकट केिे. 
 तिनिंतर  मा.अध्र्क्ष र्ािंच ेमान्र्तेने व मा.नगरसिस्र् र्ािंच ेमागणीप्रमाणे पुढीिप्रमाणे 
ऐनवेळच ेपवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेण्र्ात आिे. 
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ववषर् क्र.1 - प्रभाग क्र.53 वाकड रे्िीि उिर्ानािा नािंव िेणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणेबाबत पवचार करणे मा.पवनर् गार्कवाड र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.2.- प्रभाग क्र.53 वाकड रे्िीि चौकािा नािंव िेण्र्ाकामीच्र्ा  प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणेबाबत पवचार करणे मा.पवनर् गार्कवाड र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.3 - ड प्रभाग सभागहृास नािंव िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार 
करणे मा.ननता पाडाळे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.4 - सािंगवी मधीि करसिंकिन पवभागाच े नुतनीकरणे करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.5 - मधबुन प्रभाग क्र.59 मधीि मधबुन मध्रे् नवीन पाईप िाईन टाकणेकामीच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.6 - प्रभाग क्र.59 मधबुन मधीि अिंतगात रस्त्र्ािंच े डािंबरीकरण करणेकामीच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.7 - चौकास नामकरण करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे 
मा.आरती चोधे र्ािंचा प्रस्ताव  
ववशर् क्र.8 - वैिवुस्ती रे्िे ककत्रे्क वषाापासून जेिे कचरा टाकिा जातो तो त ेदठकाणी बिंि 
करावे व तेिे असणारी छोटीशी मुतारी बिंि करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार 
करणे मा.वैशािी जवळकर र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.9 - वैिवुस्ती भागामध्रे् सरकारी ओपीडी सेवा वैिर्ककर् सेवा चािु करणेकामीच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.वैशािी जवळकर र्ािंचा प्रस्ताव  
ववषर् क्र.10 - पपिंपळेगुरव रे्िीि 9 मीटर रुिं िीचा रस्ता मिंजूर करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.शकुिं तिा धराड ेर्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.11 - लभमनगर रे्िीि 18 मी. डीपी रस्त्र्ामधीि सिंडास ब्िॉक व मुतारी 
पाडणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत मा.प्रभाकर वाघेरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
 
 
ठराव क्रमािंक 39      पवषर् क्र.1 
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र् 
सुचक - मा.पवनर् गार्कवाड     अनुमोिक - मा.प्रशािंत लशतोळे 
  सिंिभा :- मा.पवनर् गार्कवाड र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
 प्रभाग क्र.53 मधीि कावेरीनगर पोिीस वसाहतीच्र्ा बाजूिा असणा-र्ा उिर्ानािा 
शहीि तुकाराम ओिंबाने असे नािंव िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 
 

ठराव क्रमािंक 40      पवषर् क्र.2 
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र्  
सुचक - मा.पवनर् गार्कवाड     अनुमोिक - मा.शत्रघु्न काटे 
  सिंिभा :- मा.पवनर् गार्कवाड र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
 प्रभाग क्र.53 मधीि 16 निंबर रोडवरीि कावेरीनगर रोडवरीि चौकािा कावेरी चौक असे 
नािंव िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 41      पवषर् क्र.3 
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र् 
सुचक - मा.ननता पाडाळे      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
  सिंिभा :- मा.ननता पाडाळे र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
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 ड प्रभाग कार्ाािर्ातीि सभागहृास छत्रपती शाहू महाराज सभागहृ असे नािंव 
िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक  42      पवषर् क्र.4  
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र्  
सुचक - मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोिक - मा.शकुिं तिा धराड े 
  सिंिभा :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
 सािंगवीतीि करसिंकिन पवभागातीि र्ननाचर र्ाईि ठेवण्र्ासाठी असणारी साधनसामग्री 
र्ार जुनी झािी असून नतच े नवीन अिर्र्ावत र्ननाचर व कॉम्प्र्ुटरराईज करणेकामीच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 
 
ठराव क्रमािंक 43      पवषर् क्र.5  
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग ज्ञ पाणीपुरवठा  
सुचक - मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोिक - मा.शकुिं तिा धराड े 
  सिंिभा :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
 मधबुन प्रभाग क्र.59 मधीि मधबुन भागातीि गल्िी निं.9 िा पाणीच रे्त नाही. 
त्र्ासिंिभाात नपवन पाईप िाईन टाकण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 44      पवषर् क्र.6 
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र्  
सुचक - मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोिक - मा.शकुिं तिा धराड े 
  सिंिभा :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

प्रभाग क्र.59 मधबुन मधीि अिंतगात रस्त्र्ािंच े डािंबरीकरण करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 45      पवषर् क्र.7 
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र्  
सुचक - मा.आरती चोंधे       अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे  
  सिंिभा :- मा.आरती चोंधे र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
 प्रभाग क्र.54 पपिंपळेननिख पवशािनगर रे्िीि महािक्ष्मी कॉम्प्िेक्स, लसल्व्हर स्पेस व 
गणपती मिंिीर जवळीि चौकास गणपती चौक व नपवन पवशािनगर ते बाणेर डीपीरोड वरीि 
चोंधे पाटीि िॉन्स मिंगि कार्ाािर्ाजवळीि चौकास सुखकताा चौक असे नािंव िेणेकामीच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 46      पवषर् क्र.8 
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र्  
सुचक - मा.वैशािी जवळकर      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे  
  सिंिभा :- मा.वैशािी जवळकर र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
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 प्रभाग क्र.56 वैिवुस्ती र्ा भागामध्रे् वैिवुस्तीचर्ा मुख्र् रस्त्र्ाच्र्ा कडिेा जेिे कचरा 
जमा करुन टाकिा जातो तेिनूच वैिवुस्तीमध्रे् प्रवेश केिा जातो व तसेच त्र्ादठकाणी 
छोटीशी मुतारी आहे र्ािंच्र्ा जवळूनच भगतलसिंग चौकाकडून सषृ्टी हाूूटेिकड ेजाणारा मुख्र् 
रस्ता आहे. तरीसिर कचरा डपेो कुिं डी चा व मुतारीचा सिर भागातीि नागरीकािंच्र्ा आरोग्र्ास 
धोका आहे तरी सिर िोन्ही गोष्टी त्र्ा दठकाणाहून काढण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत 
रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 
 
ठराव क्रमािंक 47      पवषर् क्र.9 
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग - आरोग्र् पवभाग 
सुचक - मा.वैशािी जवळकर      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे  
  सिंिभा :- मा.वैशािी जवळकर र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
 प्रभाग क्रमािंक 56 वैिवुस्ती रे्िे आपल्र्ा मनपाच्र्ा ताब्र्ात आहे. तरी त्र्ामध्रे् 
असिेल्र्ा आराखडा हा खपु वषाापासून वापरत नाही. तरी त्र्ादठकाणी ही भाग आपण आरोग्र् 
कार्ाािर्ासाठी मागणी केिी आहे व काही भागात सरकारी ओपीडी वैिर्ककर् सेवा चािु करावी. 
सिर भागामध्रे् असणा-र्ा नागरीकािंची मागणी आहे. तरी आपण त्र्ाचा पवचार करावा. तरी 
त्र्ादठकाणी त्वरीत सरकारी ओपडी वैिर्ककर् सेवा चािु करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणेत रे्त आहे. 
    सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 
 
ठराव क्रमािंक 48      पवषर् क्र.10 
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग ज्ञ नगररचना 
सुचक - मा.शकुिं तिा धराड े     अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे  
  सिंिभा :- मा.शकुिं तिा धराड े र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
 पप िंपरी चचिंचवड मनपा पवकास आराखडर्ानुसार रामनगर सव्हे निं.63/1 पपिंपळेगुरव रे्िे 
रामनगरच्र्ा पुवा बाजूस िक्षक्षणोत्तर 12 मीटर रुिं िीचा रस्ता मिंजूर करण्र्ात आिेिा असून 
सिर दठकाणी महानगरपालिका पवकास आराखडा मिंजूर होण्र्ापूवी म्हणजेच सन 1982-83 त े
1985-86 र्ा काळामध्रे्च सवा सामान्र् कामगार वगाातीि अनेक िोकािंनी एक िोन गुिंठे जागा 
घेवून स्वतःची घरे बािंधनू त्र्ादठकाणी रहात आहेत. भपवष्र्ात पवकास आराखडर्ानुसार 12 
मीटर रुिं िीचा रस्ता करावर्ाच ेझाल्र्ास अनेकािंची घरे पाडावी िागतीि आणण तसे केल्र्ास सव्र 
सामान्र् कामगार सेवा ननवतृ्त बेघर होतीि. 
 सिर रस्त्र्ाची िक्षक्षणोत्तर िािंबी 200 मीटर पेक्षा जास्त नसल्र्ाने तो 12 मीटर रस्ता 
न करता 9 मीटर रुिं िीचा रस्ता मिंजूर केल्र्ास िोकािंची गरज भागेि तसेच सव्र सामान्र् 
कामगार बेघर होण्र्ापासून सुध्िा वाचतीि सिर रस्त्र्ावर वाहतुक ही र्क्त त्र्ा पररसरातीि 
िोडर्ाच िोकािंची असते तरी सिर 12 मीटर रुिं िीच्र्ा रस्त्र्ाऐवजी 9 मीटर रुिं िीच्र्ा रस्ता 
करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 

ठराव क्रमािंक 49      पवषर् क्र.11 
दिनािंक 5/10/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र्  
सुचक - मा.प्रशािंत लशतोळे      अनुमोिक - मा. रामिास बोकड 
  सिंिभा :- मा.प्रभाकर वाघेरे र्ािंचा दिनािंक 5/10/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
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पपिंपरीवाघेरे प्रभाग क्रमािंक 45 मधीि लभमनगर रे्िे 18 मीटर रुिं िीच्र्ा डीपी 

रस्त्र्ामध्रे् मनपाचा सिंडास ब्िॉक व मुतारी रे्त आहे सिर रस्त्र्ाच े काम करावर्ाच े
असिेमुळे सिर सिंडास ब्िॉक व मुतारी पाडणे आव्र्क आहे. तरी सिर लभमनगर मधीि 
सिंडास ब्िॉक व मुतारी पाडणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 

र्ानिंतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाच ेप्रकट केिे. 
 

सही/- 
ननता पविास पाडाळे 

अध्र्क्षा 
ड प्रभाग सलमती,पपिं.चचिं.म.न.पा., 

 रहाटणी, पुणे - 17 
 

सही/- 
प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 

ड प्रभाग सलमती ,पपिं.चचिं.म.न.पा., 
 रहाटणी, पुणे - 17 

 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/ 33 /2012 
दिनािंक   29 / 11 /2012 
  

प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 


