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                     पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                          मा. ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ५ 
                                            सभावृ ांत 
दनांक  ०३/०८/२०१८                                                                    दुपारी  १२.००  वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माह े ऑग ट २०१८ ची िनयिमत 
मािसक सभा शु वार दनांक ०३/०८/२०१८ 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. कदम  शिशकांत गणपत  सभापती 
२)  मा. ीमती वाघमारे अि नी िव म सद या 
३) मा. ीमती दशल ेरेखा राजेश   सद या 
४) मा. ी. कलाटे रा ल तानाजी  सद य 

५) मा. ी. कलाटे मयुर पांडुरंग  सद य  
६)  मा. ीमती  च धे आरती सुरेश  सद या 
७)   मा. ी. क पटे सं दप अ ण  सद य 
८)  मा. ीमती कुटे िनमला संजय  सद या 
९)  मा. ी. काटे िव ल उफ नाना कृ णाजी सद य 
१०)  मा. ी. आंगोळकर सागर सुिनल  सद य  
११)  मा. ीमती मुंढे उषा अंकुश  सद या 
१२)  मा. ीमती लोखंडे चंदा राजू  सद या 

                        ------------ 
तसेच खालील माण ेनामिनदिशत सद य बैठक स उपि थत होते. 
१)    मा. ी. नखाते संदीप भानुदास  

 
यािशवाय  सभेस मा. िवजय खोराटे, ेि य अिधकारी, मा. मा.िसताराम ब रे, शासन 

अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा, मा. देव णा ग टुवार, कायकारी अिभयंता थाप य, 
मा.बाबासाहेब गलबल,े कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. रामदास तांब,े कायकारी अिभयंता, ॅि हटी, 
मा. िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी,  मा. सं या वाघ,  मा. ही.एन. देसल,े मा. एस.वाय. 
पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. भाउसाहेब साबळे, उपअिभयंता पाणीपुरवठा, मा. माधव 
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सोनवण,े उपअिभयंता, िव ुत, मा. सुयकांत मोिहते, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. नरोटे 
सुिनलद , उपअिभयंता, था. उ ान, मा. हरदास सुिनल, उपअिभयंता, झोिनपू थाप य, मा. लागू 
ए.ए. . लेखािधकारी, मा. एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. खोत एस.एच., मा. 
कदम वषा,किन  अिभयंता, थाप य, मा. भालेराव सी. डी., मा. कावळे महेश, किन  अिभयंता 
िव ुत, मा. धुमाळ वीण, मा. एस.यु. कुतवळ, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. रोकडे जयवंत 
बी., मा. मुलाणी बी.एम.  किन  अिभयंता जलिन:सारण, मा. मोरे बी.जे. किन  अिभयंता,  था. 
उ ान, मा. गगजे िव ास, डा िनरी क, मा. सोनवण ेअतुल,  मा. मोरे शिशकांत, मा. सौदाई आर. 
एम., मा.कोतवडेकर संदीप, आरो य िनरी क, मा. पटेल जे. ही., उ ान िनरी क, मा. माडे आर.एस. 
कायालय अिध क, अित मण िवभाग,  मा. खैरे जी.एन.  उ ान सहा यक, इ. अिधकारी उपि थत 
होते.                         

                 ----------- 
शासन अिधकारी तथा सिचव : माहे ऑग ट २०१८ ची िनयिमत मािसक सभा द. 

०३/०८/२०१८  रोजीचे  कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  
मा.सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यात मा यता देणेत येत आह.े 

मा.  रा ल कलाटे : स मा. सद य ी. तुषार कामठे यां या आजी ीमती इंदुमती िनवृ ी 
कामठे यांचे तसेच माजी नगरसद य ी. शांत कृ णराव िशतोळे यां या मातु ी ीमती मंदा कनी 
कृ णराव िशतोळे यांचे वृ दापकाळाने द:ुखद िनधन झालेचे कारणा तव तसेच मराठा आर ण 
आंदोलनात बळी गेलेल े काकासाहेब शद े यांचे िनधन झालेचे कारणा तव सव उपि थतांनी दोन 
िमिनटे उभे रा न दांजली वाह यात यावी अशी सूचना मांडतो. 

मा. आरती च ध े: सदर सूचनेस अनुमोदन देते.  
मा. सभापती : सदर तावास मा यता देतो.  
स मा. सद यांनी मांडले या सूचनेनुसार सभागृहात उपि थत सव स मा. सद य, अिधकारी व 

कमचारी यांनी स मा. सद य ी. तुषार कामठे यां या आजी ीमती इंदुमती िनवृ ी कामठे यांचे 
तसेच माजी नगरसद य ी. शांत कृ णराव िशतोळे यां या मातु ी ीमती मंदा कनी कृ णराव 

िशतोळे यांचे वृ दापकाळाने द:ुखद िनधन झालेचे कारणा तव तसेच मराठा आर ण आंदोलनात बळी 
गेलेले काकासाहेब शद े यांचे िनधन झालेचे कारणा तव सव उपि थतांनी दोन िमिनटे उभे रा न 

दांजली वािहली.  
तदनंतर माह ेऑग ट २०१८ या सभेचे कामकाज सु  कर यात आले.  
मा. सिचव, सभा शाखा :-  स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न 

घेणेकामी मा यता िमळावी. 
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मा. सभापती :– स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेत येणेकामी 
मा यता आह.े  

स मा. सद यां या मागणी माणे व  मा. सभापती यांचे मा यतेने सभेम ये खालील माणे 
ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आल.े  

िवषय . १ :- भाग . २५ पुनावळे येथील स ह नं. २७,२८,२९ म य े मनपा माफत 
१८.०० मीटर ं द डी.पी. र ता िवकिसत करणेत आलेला आह.े सदर र याने बािधत थािनक 
शेतकरी यांनी आप या जिमनी मनपास र ता िवकिसत करणेकामी दले या असुन यांची व इतर 

ाम थांची हरकत नाही. तरी सदर र यास “व.ै संजय सोपानराव गायकवाड पथ” असे नामकरण 
करणे या तावास मा यता िमळणेबाबत 

िवषय .  २ :- मौजे ताथवडे स.नं. १३४ मधील नागरीकांना स ि थतीत जाणे येणेसाठी 
कुठलाही र ता अि त वात नाही. यामुळे स.नं. १३४ मधील नागरीकां या सोयीसाठी स ि थतीत 
अि त वात असले या व मुंबई बगलोर बाहयवळण मागापासुन सु  होऊन जीवननगर माग ताथवडे 
गावठाणापयत जाणा-या व ई.पी. १६ अ वय े १८ मीटर तािवत र यापासुन स.नं. १३५ या 
ह ीलगत उ र दि ण स.नं. १३४ पयत ९.०० मीटर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
२०५ अ वय ेघोिषत करणेस व िवहीत कायवाही पूण करणेस व या कामी सव अिधकार मा. आयु  
यांना देणेबाबतचे तावास मा यता िमळणेबाबत   

िवषय . ३ :- भाग . २६ मधील शारदा कॉलनीम ये देवांग को ी समाज पुण ेव पपरी 
चचवड यांचे देवांग हो टेल असुन येथ ेगरीब िव ा याना सवलती या दरात िनवासाची सोय केली 

जाते. तरी या हो टेलकडे जाणारा दशादशक फलक “देवांग को ी समाज पुण े व पपरी चचवड 
प रसर देवांग हो टेल कडे” या माणे एक र क चौकात व दुसरा हो टेल जवळील मु य र यावर 
लावणेबाबतचे तावास मा यता िमळणेबाबत   

िवषय . ४ :- भाग . २६ मधील च धे लॉ स जवळील नदीवरील कै. शकंुतला बबन साठे 
माऊली घाट पावसामुळे ब-याच ठकाणी मोठया माणात खराब झालेला आह े तसेच या घाटावर 
गणेशो सव काळात गणपती िवसजनासाठी मोठया माणात भागातील नागरीकांची गद  असते 
तसेच ये या काही दवसातच गणेशो सव येत आह े व यामुळे सदरील घाटावर दु ती व डागडुजी 
करण े अ यंत आव यक आह े यामुळे सदरील घाटाची दु ती व डागडुजी लवकरात लवकर करण े
बाबतचे तावास मा यता िमळणेबाबत   

िवषय . ५ :- भाग . २९ पपळे गुरव वैदुव ती भागातील भगत सग चौक ते क पत  
१२ मीटर ं द र याजवळील असलेले मनपाचे १८ िस सचे दोन लॉकचे शौचालय पाडून या ठकाणी 
वैद ूसमाजातील नागरीकांसाठी बैठक व था करणेत यावी. सदर भागात व छ भारत अिभयानातुन 
तरंग या लोकसं येसाठी सृ ी चौकात ई-टॉयलेट बांधणेत येणार आह.े तसेच या पूव चा द. 
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२/२/२०१८ चा ठराव . १३ िवखंडीत क न वैदुव ती ाऊंड बाजूचे १२ िस सचे खेळणी शौचालय 
पाडून या ठकाणी पु ष ४ व ी ४ िस सचे नवीन अ यावत शौचालय बांधणेबाबतचे तावास 
मा यता िमळणेबाबत   

िवषय . ६ :- माट िसटी योजनतगत ड भाग काय े ात जी कामे कर यात येत आहेत 
याची मािहती या सव भागां या सद यांना अ ाप पयत देणेत आलेली नाही. मा. थायी 

सिमतीम ये सदर िवषयास मा यता देणेत आली आह े परंतु भाग तरावरील सव सद यांना या 
क पाची मािहती देणेत येऊन भाग सिमती या मा यतेने सदर िवषय मा. महापािलका सभेसमोर 

घेणेबाबतचे तावास मा यता िमळणेबाबत. 

मा. सिचव, सभा शाखा :-   मागील भाग सभा कायपि का . २,३,४ माहे मे २०१८, माहे 

जुन २०१८ व माह ेजुल ै२०१८  चे सभावृ ांत कायम करण े
मा. सभापती : :-   मागील भाग सभा कायपि का . २,३,४ माहे मे २०१८, माहे जुन 

२०१८ व माह ेजुलै २०१८  चे सभावृ ांत कायम कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
तदनंतर माह ेऑग ट २०१८ या िवषयपि केवरील िवषयांवर खालील माण ेमा यता देणेत 

आली.  
िवषय . १                                                                     ठराव . ६ 
दनांक :  ०३/०८/२०१८                                                  िवभाग – थाप य िवभाग  

सुचक : मा. संदीप अ ण क पटे                        अनुमोदक : मा. आरती सुरेश च धे 
 संदभ : स मा. सद य ी. संदीप अ ण क पटे  यांचा द. ०५/०७/२०१८ रोजीचा ताव  

पपरी चचवड मनपा ( भाग . २६ वाकड- पपळे िनलख) मौजे वाकड स ह नं. २२८ 
अँिबए स हॉटेल , अ पूणा हॉटेल रोड, क पटे व ती येथील दोन कॉलनीला १) मंगल मुत  पाक २) 
दुवाकुर पाक हे नाव देणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े  

 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  

                     -------------- 
िवषय . २                                                                     ठराव . ७ 
दनांक :  ०३/०८/२०१८                                                  िवभाग – थाप य िवभाग  

सुचक : मा. संदीप अ ण क पटे                        अनुमोदक : मा. आरती सुरेश च धे 
 

संदभ : स मा. सद य ी. संदीप अ ण क पटे  यांचा द. ०५/०७/२०१८ रोजीचा ताव  
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पपरी चचवड मनपा ( भाग . २६ वाकड- पपळे िनलख) मौजे वाकड स ह नं. 
१९३/२/२/३, द  मं दर जवळील वाकड रोड शेजारील “२” ग लीस (१) “भाऊसाहेब कलाटे नगर १” 
व (२) “ भाऊसाहेब कलाटे नगर २” असे नाव देणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े  

 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  

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

िवषय . ३                                                                     ठराव . ८ 

दनांक :  ०३/०८/२०१८                                                  िवभाग – नगररचना िवभाग  
सुचक : मा.िव ल उफ नाना काटे               अनुमोदक : मा. सौ. िशतल िव ल उफ नाना काटे 

संदभ : स मा. सद य ी. िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे यांचा द. २१/०७/२०१८ रोजीचा  
          ताव  
 
पपळे सौदागर येथील गो वद यशदा चौक ते िव शांती कॉलनी पयत रग रे वेचे टेशन 

साठी आरि त असले या जागेत या माणे कोकण ेचौक ते काळेवाडी फाटा दर यान र ता िवकिसत 
कर यासाठी २८ कोटी मंजूर कर यात आले आहेत. हा र ता ३० मीटर िवकिसत कर यात येणार 
असुन मु य र याला लागून ९.०० मीटरचा  र ता  िवकिसत कर यात येणार आह.े याच धत वर 
पपळे सौदागर येथील गो वद यशदा चौक ते िव शांती कॉलनीपयत िलिनयर गाडनलगत रग रे वेचे          
टेशनसाठी आरि त असले या आर ण . ३७१, स.नं. ७०ते ७२,१४४ ते १४६,१४९ पै. जागेत 

९.०० मीटर चा र ता िवकिसत करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

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

तदनंतर स मा. सद यांनी सादर केलेले व स मा. सभापती यांनी दाखल क न घेतले या ऐन 
वेळचे िवषयांवर खालील माण ेमा यता देणेत आली.  
िवषय . ४                                                                     ठराव . ९ 
दनांक :  ०३/०८/२०१८                                                  िवभाग – थाप य िवभाग  

सुचक : मा. सौ. रेखा राजेश दशल े                   अनुमोदक : मा. सौ. अि नी िव म वाघमारे 
संदभ : स मा. सद या  मा. सौ. रेखा राजेश दशले  यांचा द. ३/०८/२०१८ रोजीचा ताव  

भाग . २५ पुनावळे येथील स ह नं. २७,२८,२९ म ये मनपा माफत १८.०० मीटर ं द 
डी.पी. र ता िवकिसत करणेत आलेला आह.े सदर र याने बािधत थािनक शेतकरी यांनी आप या 
जिमनी मनपास र ता िवकिसत करणेकामी दले या असुन यांची व इतर ाम थांची हरकत नाही. 
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तरी सदर र यास “वै. संजय सोपानराव गायकवाड” पथ असे नामकरण करणे या तावास मा यता 
देणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मंजुर कर यात आला.  
                        ------------- 

िवषय . ५                                                                     ठराव . १० 
दनांक :  ०३/०८/२०१८                                                  िवभाग – नगररचना िवभाग  

सुचक : मा. ी. मयुर पांडुरंग कलाटे                   अनुमोदक : मा. सौ. अि नी िव म वाघमारे 
संदभ : स मा.सद य मा. ी. मयुर पांडुरंग कलाटे यांचा द. ०३/०८/२०१८ रोजीचा ताव  
मौजे ताथवडे स.नं. १३४ मधील नागरीकांना स ि थतीत जाणे येणेसाठी कुठलाही र ता 

अि त वात नाही. यामुळे स.नं. १३४ मधील नागरीकां या सोयीसाठी स ि थतीत अि त वात 
असले या व मुंबई बगलोर बाहयवळण मागापासुन सु  होऊन जीवननगर माग ताथवडे 
गावठाणापयत जाणा-या व ई.पी. १६ अ वय े १८ मीटर तािवत र यापासुन स.नं. १३५ या 
ह ीलगत उ र दि ण स.नं. १३४ पयत ९.०० मीटर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 
२०५ अ वय ेघोिषत करणेस व िवहीत कायवाही पूण करणेस व या कामी सव अिधकार मा. आयु  
यांना देणेबाबतचे तावावर चचा झाली. सदर िवषय पुढील भाग सिमती बैठक चे वेळी 
िवषयपि केवर घेणेत यावा असे मा. सभापती यांनी सुिचत केले.  

 
सदर ताव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
                   -------------- 

िवषय . ६                                                                     ठराव . ११ 
दनांक :  ०३/०८/२०१८                                                  िवभाग – थाप य िवभाग  

सुचक : मा. ीमती आरती सुरेश च धे                   अनुमोदक : मा. ी. संदीप अ ण क पटे 
संदभ : स मा.सद या ीमती आरती सुरेश च धे  यांचा द. ०३/०८/२०१८ रोजीचा ताव  

भाग . २६ मधील शारदा कॉलनीम ये देवांग को ी समाज पुण ेव पपरी चचवड यांचे 

देवांग हो टेल असुन येथ ेगरीब िव ा याना सवलती या दरात िनवासाची सोय केली जाते. तरी या 
हो टेलकडे जाणारा दशादशक फलक “देवांग को ी समाज पुण े व पपरी चचवड प रसर देवांग 
हो टेल कडे” या माणे एक र क चौकात व दुसरा हो टेल जवळील मु य र यावर लावणेबाबतचे 

तावास मा यता देणेत येत आह.े 
सदर ठराव सवानुमते मंजुर कर यात आला. 
 
              ----------------- 
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िवषय . ७                                                                     ठराव . १२ 
दनांक :  ०३/०८/२०१८                                                  िवभाग – थाप य िवभाग  

सुचक : मा. ीमती आरती सुरेश च धे                   अनुमोदक : मा. ी. संदीप अ ण क पटे 
संदभ : स मा.सद या ीमती आरती सुरेश च धे  यांचा द. ०३/०८/२०१८ रोजीचा ताव  

भाग . २६ मधील च धे लॉ स जवळील नदीवरील कै. शकंुतला बबन साठे माऊली घाट 
पावसामुळे ब-याच ठकाणी मोठया माणात खराब झालेला आह े तसेच या घाटावर गणेशो सव 
काळात गणपती िवसजनासाठी मोठया माणात भागातील नागरीकांची गद  असते तसेच ये या 
काही दवसातच गणेशो सव येत आह ेव यामुळे सदरील घाटावर दु ती व डागडुजी करण ेअ यंत 
आव यक आह े यामुळे सदरील घाटाची दु ती व डागडुजी लवकरात लवकर करण ेबाबतचे तावास 
मा यता देणेत येत आह.े 

 
सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला. 
                -------------- 

िवषय . ८                                                                     ठराव . १३ 
दनांक :  ०३/०८/२०१८                                                  िवभाग – थाप य िवभाग  

सुचक : मा. सौ.  चंदा राजू लोखंडे                             अनुमोदक : मा. सौ. उषा अंकुश मुंढे 
संदभ : स मा.सद या सौ. चंदा राजू लोखंडे यांचा द. ०३/०८/२०१८ रोजीचा ताव 

भाग . २९ पपळे गुरव वैदुव ती भागातील भगत सग चौक ते क पत  १२ मीटर ं द 
र याजवळील असलेले मनपाचे १८ िस सचे दोन लॉकचे शौचालय पाडून या ठकाणी वैद ू
समाजातील नागरीकांसाठी बैठक व था करणेत यावी. सदर भागात व छ भारत अिभयानातुन 
तरंग या लोकसं येसाठी सृ ी चौकात ई-टॉयलेट बांधणेत येणार आह.े तसेच या पूव चा द. 
२/२/२०१८ चा ठराव . १३ िवखंडीत क न वैदुव ती ाऊंड बाजूचे १२ िस सचे खेळणी शौचालय 
पाडून या ठकाणी पु ष ४ व ी ४ िस सचे नवीन अ यावत शौचालय बांधणेबाबतचे तावास 
मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                                          ------------------- 

            िवषय . ९                                                                    ठराव . १४ 
दनांक :  ०३/०८/२०१८                                                  िवभाग – थाप य मु य कायालय  

सुचक : मा. ी. रा ल कलाटे                             अनुमोदक : मा. ी. िव ल उफ नाना काटे 
संदभ : स मा.सद य ी. रा ल कलाटे यांचा द. ०३/०८/२०१८ रोजीचा ताव 
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       माट िसटी योजनतगत ड भाग काय े ात जी कामे कर यात येत आहेत याची मािहती या                    
        सव भागां या सद यांना अ ाप पयत देणेत आलेली नाही. माट िसटी ही वाय  सं था  असतानाही      
        मा. थायी सिमतीम ये या माणे काही  िवषय मा यतेकामी घेतल े होते या माणे माट िसटीची जी  
        काम े भागांतगत कर यात येतात यांची मािहती संबंिधत भागातील थािनक सद यांना हो या या  
        दृ ीकोनातुन सदर ताव ड भाग सिमती माफत मा. महापािलका सभेसमोर घेणेबाबतचे धोरणास  
        मा यतेकरीता  ड भाग सिमती माफत महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 

 
सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
             ------------ 
मा. सभापती : ड भाग सिमती सभेम ये झाले या िविवध िवषयावर चचा होऊन सव 

उपि थतांचे आभार मानुन माह ेऑग ट २०१८ ची सभा संपली असे जाहीर करतो.  
 

                                                                                                 सही/- 
                                                                                     (कदम शिशकांत गणपत) 
                                                                                              सभापती, 
                                                                                             ड भाग सिमती,  
                                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी – १७ 
 
                                                                                                 सही/- 
                                                                                            (सीताराम ब रे) 
 मांक – ड/१३/कािव/१४५/२०१८                           शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
 दनांक –०७ /०९/२०१८                                                           ड भाग सिमती      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


