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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-९ 

सभावृ ातं 
 द.- ६/२/२०१३             वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये द.६/२/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० 
वाजता आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत 
होते. 
 

१)        मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग         - अ य ा 
२)        मा.आ हाट मंदा उ म 
३)        मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
४)        मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
५)        मा.वाबळे संजय म हारराव 
६)        मा.मिडगेरी वषा िवलास 
७)        मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
८)        मा.सुपे आशा र व  
९)        मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
१०) मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
११) मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
१२) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
१३) मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
१४) मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
१५) मा.ननवरे िजत  बाबा 
१६) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१७) मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
१८) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
१९) मा.शडगे आशा सुखदेव 
२०) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
२१) मा.संजय केशवराव काटे 
  

       तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
       ी. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी, ी.दुधेकर –
कायकारी अिभयंता ( थाप य क- भाग्), ी. कुदळे- कायकारी अिभयंता िवदयुत, 

ी.इनामदार-लेखािधकारी, ीम.पाठक-उपअिभयंता जलिन सारण, ी.जगताप-उपअिभयंता 
थाप य, ी.घुले- उपअिभयंता थाप य, ी.राणे-उपअिभयंता थाप य, ी.पाटील- 

उपअिभयंता (िवदयुत), ी.देशमुख- उपअभीयंता (िवदयूत), ी.काळे-उपअिभयंता (पापु), 
ी.बोञे- उपअिभयंता ( थाप य/उदयान), ी. शद-ेउपअिभयंता (पापु), ी.दाते- 
.सहा.आरो यािधकारी, ी. ीरसागर-क.अिभयंता झोिनपू- थाप य. 

 
         सव थम मा.अ य ा यांनी सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला 
सुरवात केली. 
 
िवषय मांक १)  द.   ०२/०१/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका .८) 
सभावृ ांत  कायम करणेत आ याचे मा.अ य ा यांनी कट केले. 
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          तदनंतर खालील माणे मा.अ य  यांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले. 
 
िवषय मांक-२)  मोशी भाग . ६ म ये पुणे नािशक र यास जोडून ी. ेञ आळंदीकडे 
                       जाणा-या र यावर संत ाने र व दे कडे जाणा-या र याला  
                       (िश पासहीत) संत तुकाराम महाराज महा ार नावाने कमान  
                       उभारणेबाबत –मा.धनंजय आ हाट व िजत  ननावरे यांचे पञ. 
िवषय मांक-३)  कलम २०५ अ वये २० फुटी र ता घोिषत क न ता यात घेणेबाबत-  
                        मा.धनंजय आ हाट व मा.                             यांचे पञ. 
िवषय मांक-४)  भाग . ३१ म ये  दघी येथील र याना ठक ठकाणी गतीरोधक  
                        बसिव याबाबत- मा.आशा सुपे , मा.अनुराधा गोफणे व मा.मंदा आ हाट  
                       यांचे पञ. 
िवषय मांक-५)  वाड . ६३ मधील ठक ठकाणी दशादशक फलक व मािहती फलक  
                       बसिवणेबाबत- मा. करण मोटे व मा.िनतीन लांडगे यांचे पञ 
िवषय मांक-६)  खराब पा याची लाईन बदलून िमळणेबाबत- मा. अनुराधा गोफणे, मा.मंदा  
                       आ हाट व मा.आशा सुपे यांचे पञ. 
िवषय मांक-७)  दापोडीतील रे वे उ ाणपुलाखली सीमा भत बांध याबाबत- मा.राज  काटे  
                        व मा.संजय वाबळे यांचे पञ 
िवषय मांक-८)  क भाग सिमतीचे छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये महापु षांची  
                        छायािचञे लाव याबाबत- मा.रमा ओ हाळ व मा.सं या गायकवाड यांचे  
                        पञ 
िवषय मांक-९)  भाग . ३१ दघी येथील र याना नाव देणेबाबत- मा.आशा सुपे व  
                        मा.अनुराधा गोफणे यांचे पञ. 
 ----  
            सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक- १३७       िवषय मांक- २ 
दनांक-  ६/२/२०१३      िवभाग-  थाप य  क 

सुचक-मा.धनंजय आ हाट                              अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ- मा.धनंजय आ हाट व मा. िजत  ननवरे यांचे पञ. 
 
          मोशी हे गाव ितथ ेञ दे  व आळंदी यां याम ये वसलेले गाव आह.े या ितथ ेञाकडे 
महारा ातुनच न हे तर भारतातील काना कोप-यातुन भािवक येत असतात व यांना या दो ही 
ितथ ेञाकडे जा यासाठी मोशीमधुनच जावे लागते. पपरी चचवड महापािलके या 
सां कृितक वैभवात भर पडावी हणुन मोशीमधील दे कडे जाणा-या र यावर ी.संत 
तुकाराम महाराज वेश ार (िश पासहीत) व आळंदीकडे जाणा-या र यवर ी. संत ाने र 
महाराज वेश ार (िश पासहीत) या नावाने कमान उभार याकरीता चालु आ थक  वषात 
तरतुद करणेस  मा यता देणेत येत आह.े 
 
                                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
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ठराव मांक- १३८     िवषय मांक- ३ 
दनांक-  ६/२/२०१३    िवभाग- नगररचना व िवकास  

सुचक-मा.धनंजय आ हाट                            अनुमोदक-मा.अिजत ग हाणे 
संदभ-मा.धनंजय आ हाट यांचे पञ. 
 
             मौजे मोशी येथील पुणे-नािशक र यास जोडून गट . ५०, ५१ आिण ५३ (नवीन)  
या गटामधुन पुवकडे जाणारा २० फुटी (२५० मी.) र ता कलम २०५ अ वये घोिषत क न  
ता यात घेणेस मा यता देणेत येत आह.े  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
 
                                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
ठराव मांक- १३९       िवषय मांक- ४ 
दनांक-  ६/२/२०१३      िवभाग- थाप य  क भाग 

सुचक-मा.आशा सुपे                              अनुमोदक-मा.मंदा आ हाट 
संदभ-मा.आशा सुपे, मा.अनुराधा गोफणे व मा.मंदा आ हाट यांचे पञ. 
         दघी भाग . ३१ म ये  अंतगत र याने वाहना या वदळीमुळे छोटे मोठे अपघात 
होत असतात यासाठी भागातील नागरीकानी  देखील लेखी व पात त ार अज दले आहे 
हणून अंतगत र याना गतीरोधक करणे आव यक आह.े  तरी अंतगत र याना गतीरोधक 

करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
ठराव मांक-१४०        िवषय मांक- ५ 
दनांक-  ६/२/२०१३      िवभाग- थाप य  

सुचक-मा. करण मोटे                              अनुमोदक-मा.िनतीन लांडगे 
संदभ-मा. करण मोटे व मा.िनतीन लांडगे यांचे पञ. 
       वॉड . ६३ म ये खाली ठक ठकाणी दशादशक फलक व मािहती फलक बसिवणेस 
मा यता देणेत येत आह.े 
१) जामा मजीद कासारवाडी 
२) हनुमान मंदीर कासारवाडी 
३) ारीकानगरीकडे जाणा-या र यास जािपता हकुमारी नाव देणे 
४) िशव ेमी चौक 
                                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
ठराव मांक- १४१       िवषय मांक- ६ 
दनांक-  ६/२/२०१३      िवभाग-  पाणीपुरवठा 

सुचक-मा.अनुराधा गोफणे                              अनुमोदक-मा.आशा सुपे 
संदभ-मा.अनुराधा गोफणे, मा.मंदा आ हाट व मा.आशा सुपे यांचे पञ. 
     भाग मांक ३३ मधील जुने पो टाजवळ च पाणी वसाहत रोड गवळी चाळ येथे १५ 
दवसांपासुन खराब, ेनेजचे घाण पाणी एकिञत येऊन दगधीयु  घाणेरडा वास  येतो आहे 

तरी सदरचे पा याची लाईन लवकरात लवकर बदलणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 
                                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
 
 
 
 



 -  - 

 

4 

4 

 
ठराव मांक- १४२       िवषय मांक- ७ 
दनांक-  ६/२/२०१३      िवभाग-  थाप य क भाग 

सुचक-मा.राज  काटे                              अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ-मा.राज  काटे व मा.संजय वाबळे यांचे पञ. 
 
      दापोडी रे वे उ ाणपुलाखाली िसमा भत बांध यासाठी र म पये ३,००,०००/- (अ री 
तीन लाख फ ) तरतूद करणेत यावी.  सदर ठकाणी कच-याचे चंड सा ा य माजले आहे 
याच माणे या ठकाणी अनिधकृत कामे जा त वाढली आहेत.  अनिधकृत झोपडया, प याचा 

अ ा, जुगार, दा  िप याचे ठकाण हणून मोठया माणावर वापर होत आह.े 
     यामुळे शेजारी असणा-या सोसायटीतील मिहलांना जाणे येणे धो याचे झाले आहे.  तरी 
या ठकाणी िसमाभ त कर यात येवून ते पुणत: बंद करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे पुढील कायवाही करणेत यावी. 
                                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------ 
ठराव मांक- १४३       िवषय मांक- ८ 
दनांक-  ६/२/२०१३      िवभाग- थाप य  क  

सुचक-मा.रमा ओ हाळ                              अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ-मा.रमा ओ हाळ व मा.सं या गायकवाड यांचे पञ. 
 
    क भाग सिमती  छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये खालील महापु षांची 
छायािचञे खालील माणे बसिवणेस मा यता देणेत येत आह.े 
      १) महा मा योतीबा फुले          २) छञपती शा  महाराज 
      ३) भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  ३) लोकशाहीर आ णाभाऊ साठे 
    सभागृहातील छञपती िशवाजी महाराज यां या ितमे या उजवीकडे महा मा योतीबा 
फुले यांची ितमा, डावीकडे छञपती शा  महाराज यांची ितमा, समोरील बा स (पि मेस) 
भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व लोकशाहीर आ णाभाऊ साठे यांची ितमा.   
                                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
ठराव मांक-१४४       िवषय मांक- ९ 
दनांक-  ६/२/२०१३      िवभाग- थाप य   

सुचक-मा.आशा सुपे                              अनुमोदक-मा.अनुराधा गोफणे 
संदभ- मा.आशा सुपे व मा.अनुराधा गोफणे यांचे पञ 
 
      भाग . ३१ दघी येथील र याना नाव देणेस मा यता दणेेत येत आह.े 
     आदशनगर मंगल क ाजवळ 

१) िव हता कॉलनी 
२) मातो ी कॉलनी . १ 
३) मातो ी कॉलनी . २ 
४) िशवनगरी गणेश मं दर कॉलनी 

                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
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यानंतर मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
 
                       सही /-   
                                                                    (मा.सुिनता (माई) पांडुरंग गवळी) 
                                                                                     अ य ा 
                                                                               क भाग सिमती 
              पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय भोसरी २६  
जा. .क स/कािव/२३७ /२०१३  
द.  १/३/२०१३                                                                 

 
                                                                      . शासन अिधकारी तथा  
                                                                           सिचव (सभाशाखा) 
                                                                            क भाग सिमती 
                                                                पपरी चचवड महानगरपािलका 

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


