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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - 17 
ड प्रभाग सलमती, 
कार्यपत्रिका क्र.9 

सभावतृ्ाां् 
दिनािंक  8/2/2013      वेळ सकाळी  11.00 वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार दि. 
8/2/2013 रोजी सकाळी 11.00 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.कैिासभाऊ िोपटे   सिस्र् 
4. मा.अप्पा पवार    सिस्र्  
5. मा.ननिेश बारणे   सिस्र् 
6. मा.श्रीरिंग बारणे    सिस्र् 
7. मा.पविास नािगुड े   सिस्र् 
8. मा.बापू उर्ा  शत्रघु्न काटे  सिस्र् 
9. मा.रामिास बोकड   सिस्र् 
10. मा.राजेंद्ग जगताप    सिस्र् 
11. मा.नवनाि जगताप    सिस्र् 
12. मा.प्रशािंत लशतोळे   सिस्र् 
13. मा.पवमि काळे   सिस्र्ा 
14. मा.अननता तापकीर   सिस्र्ा 
15. मा.पवमिताई जगताप   सिस्र्ा 
16. मा.झामाबाई बारणे    सिस्र्ा 
17. मा.मार्ा बारणे    सिस्र्ा 
18. मा.स्वाती किाटे   सिस्र्ा 
19. मा.आरती चोधे    सिस्र्ा 
20. मा.लशति काटे    सिस्र्ा 
21. मा.वैशािी जवळकर   सिस्र्ा 
22. मा.शकुिं तिा धराड े   सिस्र्ा 
23. मा.शैिजा लशतोळे   सिस्र्ा 
24. मा.सुषमा तनपुरे    सिस्र्ा 
25. मा.सोनािी जम    सिस्र्ा 
 र्ालशवार् मा.पी.एच.झुरे, प्रभाग अचधकारी, मा.व्ही.एम.इिंगुळकर, प्रशासन अचधकारी सभा 
शाखा, मा.िािंगट, कार्ाकारी अलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.के.जी.िोरात, कार्ाकारी अलभर्िंता पविर्ुत, 
मा.रामनाि टकिे, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.जीवन गार्कवाड, उपअलभर्िंता स्िापत्र्, 
मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता, पविर्ुत, मा.दििीप धमुाळ, उपअलभर्िंता , पविर्ुत मा.अजर् 
सुर्ावशी, उपअलभर्िंता , पाणीपुरवठा पवभाग , मा.राजेंद्ग जावळे, उपअलभर्िंता पाणीपुरवठा 
पवभाग, मा.अननि राऊत , उपअलभर्िंता जिननसारण पवभाग, मा.रत्नपारखी , उपअलभर्िंता, 
स्िापत्र् उिर्ान मा. एस.डी.िगस, सहा.आरोग्र्ाचधकारी, मा.व्ही.एि.चव्हाण 
सहा.आरािंग्र्ाचधकारी इत्र्ािी अचधकारी उपजस्ित होते. सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवा 
उपजस्ितािंच ेस्वागत करुन सभेच्र्ा कामकाजास सुरुवात केिी.  
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तिनिंतर  मा.अध्र्क्ष र्ािंच ेमान्र्तेने व मा.नगरसिस्र् र्ािंच ेमागणीप्रमाणे पुढीिप्रमाणे 

ऐनवेळच ेपवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेण्र्ात आिे. 
 
ववषर् क्रमाांक 1. - बी.आर.टी.एस.कस्पटेवस्ती ते वाकड र्िार्ओव्हर र्ा 45 मी.डी.पी.रस्त्र्ान े
बाचधत होणारा महापालिका शाळेचा भाग पाडणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार 
करणे मा.कार्ाकारी अलभर्िंता र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्रमाांक 2 - िीपमािा चौकािा धमावीर सिंभाजी महाराजािंच ेनािंव िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता  िेणेबाबत पवचार करणे मा.लशति नाना काटे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्रमाांक 3 - प्रभाग क्रमािंक 54 पपिंपळेननिख पवशािनगर रे्िीि पिपिास नामकरण 
करणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.आरतीताई चोंधे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्रमाांक 4 - सािंगवी रे्िे मनपाच्र्ा वतीन ेउभारण्र्ात आिेल्र्ा गावठाण रे्िीि तिाठी 
कार्ाािर् कार्ारत असिेल्र्ा इमारतीस स्वगीर् बाबुराव खिंडूजी ढोरे इमारत असे नामकरण 
करणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.प्रशािंत लशतोळे र्ािंचा प्रस्ताव. 
 

 

ठराव क्रमािंक 68      पवषर् क्र.1 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - स्िापत्र् बीआरटीएस 
सुचक - मा. स्वाती किाटे      अनुमोिक - मा.आरती चोंधे   
  सिंिभा :- क्र.स्िा/बीआरटीएस/229/2013, दिनािंक 5/2/2013 रोजीचा  
                    मा.कार्ाकारी अलभर्िंता, बीआरटीएस पवभाग र्ािंचा प्रस्ताव 

बी.आर.टी.एस.कस्पटेवस्ती ते वाकड र्िार्ओव्हर र्ा 45 मी.डी.पी.रस्त्र्ाच े काम 
जे.एन.एन.र्ु.आर.एम. अिंतगात सुरु आहे. र्ा 45 मी.रस्त्र्ाने मनपाची वाकड रे्िीि प्रािलमक 
शाळा (शाळा क्रमािंक 57) बाचधत होत आहे. 

सिर शाळेचा बाचधत होणारा भाग पाडिेलशवार् रस्त्र्ाच ेकाम पुणा करता रे्त नाही. 
पाडण्र्ात रे्णा-र्ा भागातीि वगाखोल्र्ा वाकड रे्िीि मनपा िवाखान्र्ाची इमारतीत 
स्ििािंतरीत करणेस मा.लशक्षण अचधकारी र्ािंनी मान्र्ता दििेिी आहे. तसेच पवषर्ािंककत 
प्रस्तावास मा.आर्ुक्त र्ािंनी सिंिलभार् प्रस्तावान्वरे् मान्र्ता दििेिी आहे. 

तरी सिर शाळेचा बी.आर.टी.एस.रस्त्र्ाने बाचधत होणारा भाग पाडणेकामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 69      पवषर् क्र.2 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. लशति काटे      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे   
  सिंिभा :- मा.लशति काटे र्ािंचा दिनािंक 8/2/2013 रोजीचा प्रस्ताव. 

जगताप डअेरी रोड पपिंपळेसौिागर रे्िे िीपमािा सोसार्टी  जवळ चौकािा धमावीर 
सिंभाजी महाराज चौक असे नािंव िेण्र्ात र्ावे कारण र्ा चौकापासून जवळच धमावीर सिंभाजी 
महाराज र्ािंच ेनावाने महापालिकेच ेउिर्ान आहे त्र्ामुळे र्ा चौकािा धमावीर सिंभाजी महाराज 
चौक नािंव िेणे र्ोग्र् होईि . सबब सिर चौकास धमावीर सिंभाजी महाराज चौक असे नािंव 
िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
 सिर ठराव कार्म होणेची वाट न पहाता ठरावाची अिंमिबजावणी करण्र्ाकामीच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
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ठराव क्रमािंक 70      पवषर् क्र.3 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. आरती चोंधे ेे      अनुमोिक - मा. शकुिं तिा धराड े  
  सिंिभा :- मा.आरतीताई चोधे र्ािंचा दिनाक 8/2/2013 रोजीचा प्रस्ताव. 
 प्रभाग  क्रमािंक 54 पपिंपळेननिख पवशािनगर रे्िीि पिपिास 1. कै.मुरिीधर बाबुराव 
कामठे पि, स.निं.43/2, पपिंपळेननिख, 2. कै.ज्ञानोबा बाबुराव कामठे पि, स.निं.43/2, 3. 
कै.बेबीताई ननवतृ्ती इिंगविे पि स.निं.7, पपिंपळेननिख 4. कै.पावातीबाई सोमाजीराव िळवी पि 
स.निं.28/1/10, बोरा प्िॅनेटसमोर 3. कै.तुकाराम गणपत बािवडकर पि स.निं.25 बािवडकर 
पवहार पवशािनगर.अशी नािंवे िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मानर्ता िेणेत रे्त आहे.  
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 71      पवषर् क्र.4 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. प्रशािंत लशतोळे      अनुमोिक - मा. बापू काटे   
  सिंिभा :- मा. प्रशािंत लशतोळे र्ािंचा दिनाक 8/2/2013 रोजीचा प्रस्ताव. 
 सािंगवी रे्िे मनपाच्र्ा वतीने उभारण्र्ात आिेल्र्ा गावठाण रे्िीि तिाठी कार्ाािर् 
कार्ारत असिेल्र्ा इमारतीस स्वगीर् बाबुराव खिंडूजी ढोरे इमारत असे नामकरण व्हावे. सिर 
जागेच े जागामािक ढोरे कुटूिंबीर् असिेने व र्ा पररसरातीि कार्ा पहाता त्र्ािंच े नािंव र्ा 
इमारतीस िेणेत र्ाव.े सबब सिरच्र्ा 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 ज्ञ 17 
 

सही/- 
प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 

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

 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/ 53/2013 
दिनािंक  29/ 4 /2013  
प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 

 


