
              पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ११ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०४/१२/२०१५                                                                    दुपारी १२.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माह ेिडसबर २०१५ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०४/१२/२०१५ 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. अ ण मदन टाक    सभापती 
२.      मा. मोद रघुनाथ ता हणकर   सद य 
३.   मा. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
४.      मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या 
५. मा. ी.बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
६. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
७. मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर  सद या  
८.       मा. राज  गणपत जगताप   सद य  
 
    खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
१. मा. ी. िशवाजी तुकाराम पाडुळे  
२. मा. ी. सागर खंडू कोकणे 

                           ------------------ 
   यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा, मा. मालोजीराव पाटील, सहा. पोलीस िनरी क, वाहतुक शाखा 

मा. िवनय ओहोळ, मा. एल.बी. जाधव, उपिअ भयंता थाप य, मा. राज  जावळे, मा. भाऊसाहेब 
साबळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. रव  पवार, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. ीमती पाठक 
ए.ए. उपअिभयंता, झोिनपू, मा. ही. के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, , मा.गोसावी, उ ान 
अिध क (मा. मु य उ ान अिध क यांचे वतीने) मा. अजय जाधव, मा.एस.एस. गायकवाड,मु य 
आरो य िनरी क, मा. िनलेश दाते, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. आर.बी. जगताप, मा. संजय 
च हाण, किन  अिभयंता,नगररचना मा. रोकडे जयवंत, मा. वरकोडे ए.एम. किन  अिभयंता, 
जलिन:सारण, मा. बी.एम. मुलाणी, शाखा अिभयंता, जलिन:सारण, मा.डी.डी.सटाले,उ ान 
सहा यक, मा. मोहन कदम, मा. एच. पी. सुभेदार, अित मण  िनरी क, इ. अिधकारी उपि थत होते.  
 

सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या काकाजास 
सु वात केली.  

मा. सिचव, सभा शाखा :- स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेस 
मा यता िमळावी.  

स मा. सद य व मा. सभापती यांचे मा यतेने बैठक म ये खालील माणे ऐनवेळचे िवषय 
दाखल क न घेणेत आले.  

िवषय . १ : भाग . ५७ पपळे गुरव स.नं. २३/३ येथे साधारण २०० नागरीकांची व ती 
असुन या ठकाणी जा तीत जा त नवले कुटंुिबय वा त  करत आहे. सदर स.नं. हा नवले 



प रवारा या विहवाटीचा अस यामुळे ते या प रसरातील थािनक रिहवाशी असुन सदर प रसरास 
नवले कॉलनी असे नामकरण करावे.  

िवषय . २ : भाग . ५७ या भागात १८ मीटर र ते प रसरातील अनेक भागांना उदा. 
सांगवी नवी सांगवी दापोडी कासारवाडी यांना जोड याची काम करत असुन या र यांवर 
दवस दवस वाहतुक मोठया माणावर वाढत आहे. ही वाढती वाहतुक ल ात घेता या १८ मीटर 

र यावर अनेक खाजगी वाहनांचे पाक गचे माण वाढत आहे. या वाहनांमुळे या र यावर वारंवार 
वाहतुक क डी होत असते. प रणामी अपघातांचे माण वाढत आहे. ते हा वारंवार होणारी वाहतुक 
क डी व अपघात टाळ यासाठी खालील चौकात चारही र यावर ५० मीटर अंतरावर नो पा कग 
फलक लाव यात यावेत. 

१) कृ णा बाजार चौक, २) रामकृ ण मंगल कायालय चौक, ३)काटे पुरम चौक  
तसेच खालील ठकाणी पी १ व पी २ चे फलक लाव यात यावेत 
१)रामकृ ण मंगल कायालय ते काटे पुरम चौक २) एम.एस. काटे चौक ते कृ णा बाजार चौक 
स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. अ य  यांचे मा यतेने दनांक १८/०९ /२०१५ 

रोजी या सभेम ये ऐन वेळी दाखल केलेल े िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत आली.  
 

ठराव .  २९                                                                   िवषय . १ 
दनांक : ०४ /१२/२०१५                                                    िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा.राज  गणपतराव जगताप              अनुमोदक : मा.रामदास बोकड  
संदभ :  मा. नगरसद य ी.  राज  गणपतराव जगताप यांचेकडील दनांक  ०४/१२/२०१५ रोजीचा  
           ताव  

भाग . ५७ पपळे गुरव स.नं. २३/३ येथे साधारण २०० नागरीकांची व ती असुन या 
ठकाणी जा तीत जा त नवले कुटंुिबय वा त  करत आहे. सदर स.नं. हा नवले प रवारा या 

विहवाटीचा अस यामुळे ते या प रसरातील थािनक रिहवाशी असुन सदर प रसरास नवले कॉलनी 
असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव .  ३०                                                                   िवषय . २ 
दनांक : ०४ /१२/२०१५                                                    िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा.राज  गणपतराव जगताप              अनुमोदक : मा.रामदास बोकड  
 
संदभ :  मा. नगरसद य ी.  राज  गणपतराव जगताप यांचेकडील दनांक  ०४/१२/२०१५ रोजीचा  
           ताव  

भाग . ५७ या भागात १८ मीटर र ते प रसरातील अनेक भागांना उदा. सांगवी नवी 
सांगवी दापोडी कासारवाडी यांना जोड याची काम करत असुन या र यांवर दवस दवस वाहतुक 
मोठया माणावर वाढत आहे. ही वाढती वाहतुक ल ात घेता या १८ मीटर र यावर अनेक खाजगी 
वाहनांचे पाक गचे माण वाढत आहे. या वाहनांमुळे या र यावर वारंवार वाहतुक क डी होत असते. 
प रणामी अपघातांचे माण वाढत आह.े ते हा वारंवार होणारी वाहतुक क डी व अपघात 
टाळ यासाठी १) कृ णा बाजार चौक, २) रामकृ ण मंगल कायालय चौक, ३)काटे पुरम चौक या  
चौकात चारही र यावर ५० मीटर अंतरावर नो पा कग फलक लावणे तसेच  १)रामकृ ण मंगल 
कायालय ते काटे पुरम चौक २) एम.एस. काटे चौक ते कृ णा बाजार चौक या ठकाणी पी १ व पी २ 
चे फलक लाव याचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 



मा. अ य  यांचे मा यतेने स मा. सद यांनी खालील माणे िविवध िवषयांवर यांचे मत  
केले.  

मा. राज  जगताप :   
कृ णा चौक, काटे पुरम चौक, पपळे गुरव प रसरातील हातगाडीवाल,े पथारीवाले खाजगी 

टपोधारक व जाहीरात चे ले स यांचे अित मण काढणेबाबतची कायवाही ती  करावी.  
 

मा. बापू उफ श ु  िसताराम काटे :- पी१, पी२ समांतर पाक गचे बोड लावणबेाबतची 
मागणी गे या तीन मिह यापासुन लंिबत आहे. याबाबत थाप य िवभागाकडे तीन मिह यापूव  प  
दले आहे. ता काळ कायवाही करावी. 

मा. रामदास बोकड :-  सुदशननगर बीआरटीएस या ीटलाईट बंद असतात, यो य िनयोजन 
कर यात यावे. पुढील बैठक स महािवतरण कंपनीचे अिधका-यांना उपि थत राहणेबाबत सूचना देणेत 
या ात.  

 
 

मा. सभापती :-  सव उपि थत अिधकारी यांनी स मा. नगरसद य यांनी दले या सूचनांनवर 
आव यक ती कायवाही करणेबाबत सूचना देऊन सव स मा. नगरसद य व अिधकारी वग यांचे आभार 
मानुन माह ेिडसबर २०१५ ची बैठक संपलेचे जाहीर करतो. 
                                                                                              
                                                                                              सही/- 

                                                                                                  ( अ ण मदन टाक ) 
     सभापती 

                                                                                          ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                                                 रहाटणी ४११०१७ 

 
       सही/- 

    मांक – ड/१३/कािव/१४२/२०१५                                           शासन अिधकारी तथा       
    दनांक – १६/१२ /२०१५                                                          सिचव (सभाशाखा)  

                                                                                       ड भाग सिमती        
 

 


