
                           पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                          ड भाग सिमती सिमती, 

कायपि का .५ 
सभावृ ांत 

दनांक  ०१/०८/२०१४                       वेळ दुपारी १२.०० वाजता 
  पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑग ट २०१४ ची 
मािसक सभा शु वार  द. ०१/०८/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता ड ेि य कायालया या 
छ पती शा  महाराज सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस पुढील माणे 
स मा.सद य उपि थत होते. 
१.  मा. ीमती आरती च धे                         अ य , 
२. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे            सद य 
३. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
४. मा. ीम. िवमल रमेश काळे             सद य 
५. मा. ी. बापू उफ श ु  िसताराम काटे               सद य 
६. मा. ी. गौतम सुखदेव चाबुक वार  सद य 
७. मा. ीम. सुिनता राजेश वाघेरे   सद य 
८. मा. ीम. उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  सद य 
९.मा. ी. मोद रघुनाथ ता हणकर   सद य 
१०. मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे  सद य 
११.मा. ीमती अिनता म छ  तापक र  सद य 
१२. मा. ी. िवलास एकनाथ नांदगुडे  सद य 
१३.मा. ीमती. िशतल िव ल उफ नाना काटे  सद य  
१४. मा. ी. राज  गणपत जगताप   सद य 
१५.मा. ी. िवनोद जयवंत नढे   सद य 
  यािशवाय मा. द ा य एम. फंुदे, भाग अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन 
अिधकारी,  तथा सिचव,सभा शाखा, मा.गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. 
रामदास तांबे, कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. सोनवण,े उपअिभयंता थाप य,मा.र व  
पवार, उपअिभयंता जलिनसारण िवभाग, मा.आर.एम.भोसले, मु य आरो य िनरी क, मा. 
पाडवी, किन  अिभयंता िव ुत इ यादी अिधकारी उपि थत होते. 
  सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या 
कामकाजास सु वात केली.  
  ी. रामदास बोकड :- पुणे िज हयातील आंबेगाव तालु यातील भीमाशंकर 
तीथ े ाजवळ या माळीण या गावात दनांक २९/७/२०१४ रोजी घडले या दुदवी घटनेम ये 
अंदाजे २०० नागरीकांचा मृ यु झाला असुन यांचे व यांचे कुटंुिबयांवर जी आप ी ओढवली आहे 
याबाबत सभागृहाम ये ड भाग सिमती या सव सभासदासंह दांजली  वाहणेकामी सूचना 

मांडतो.  
यानंतर सव सद य व अिधकारी यांनी दांजली वािहली व सभेचे कामकाज सु  

कर यात आले.   
ी. िवलास नांदगुडे:- सव सद य व मा. सभापती यांचे ल  वेधतो क  भाग सिमतीची 

बैठक वेळेत सु  हावी व सव सद यांनी सभेस वेळेत उपि थत रहावे.  
 
स ि थतीत पपरी चचवड प रसरात पाऊस झा याने टॉम वॉटर ेनेजचे तसेच 

े ीय कायालय प रसरातील िविवध ठकाणचे ेनेजचे चबस तंुबले असुन सदर ेनेजचे चबसची 
व छता आरो य िवभागाकडून वि थत न झा याने तसेच सव ड े ीय कायालय 

काय े ातील प रसरात सावजिनक व छते या बाबत आरो य िवभागा या कमचा-यां या 
उदासीनतेबाबत सव सद यानंी आरो य िवभागाचे कारभाराबाबत नाराजी  केली. तसेच 
थाप य िवभागाकडून कर यात आले या िनिवदा िवषयक कायवाही या अनुषंगाने नाराजी  

कर यात आली.  



 या पुढील ड भाग सिमतीचे सभेस बीआरटीएस क प, नगररचना िवभाग, 
पशुवै क य अिधकारी , थाप य, िव ुत, पाणीपुरवठा, जलिन:सारण व बांधकाम परवानगी 
िवभागाचे मुख अिधकारी यांना उपि थत राहणेकामी सूचना देणेत येऊन काय मपि केवरील 
िवषयांबाबत खालील माण ेचचा झाली. 

मागील काय मपि का . ४  द. १४/७/२०१४ रोजीचे सभेचा सभावृ ांत कायम 
कर यास मा यता द याचे मा. अ य ा यांनी सांिगतले. 

िवषय .१ - भाग . ४८ रहाटणी फाटा चौकास स गु  ी वामनराव पै यांचे नाव 

देण े
िवषय .२ - भाग . ४३ िजजामाता णालय येथे कमला नेह  शाळेलगत नादु त 

मुतारी असुन ती पडले या ि थतीत अस याने ती पाड यात येऊन याच ठकाणी जा त सीटस 
असलेली मुतारी न ाने बांध यात यावी. 

 
तदनंतर मा. सद य यांचे मागणी माणे व मा. अ य  यांचे मा यतेने खाली नमूद 

केले माणे ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आले.  
 
िवषय . ३ - भाग . ५४ पपळे िनलख िवशालनगर येथील झुंजारराव तांबोळी 

यां या घरासमोरील चौकास वातं यसैिनक डी. एस. िगरमे पथ/चौक व ८३/२ ह कन 
सोसायटी पपळे िनलख येथील चौकास कै. बाबुराव कामठे चौक असे नाव देणेबाबत मा.  आरती 
च धे यांचा ताव 

 
िवषय . ४ - भाग . ४५ मधील पपरी वाघेरे या ठकाणी तपोवन रोडमधील 

चौकास ी संत ाने र महाराज (माऊली)चौक असे नामकरण करणे बाबत मा. उषा संजोग 
वाघेरे(पाटील) यांचा ताव 

िवषय .५ - पा रजात कॉलनी स ह नं. ८४ व ८५ भाग . ५६ मधुन बीआरटीएस 
रोड तयार झालेला असुन या ठकाणी नािशक फाटा उ ाणपुलापासुन वाकड कडे जाणा-या 
र याचा शेवटचा चौक वराज हॉटेल या अिलकडे आहे. या चौकास सुदशन चौक असे 
नामकरण करणेबाबत मा. रामदास गेणभाऊ बोकड यांचा ताव 

 
िवषय . ६ - आरि त जागेवर मनपाचे ायामशाळा/दवाखाना इमारतीचे शेवटचे 

मज यावर जी प ाशेड उभार यात आलेली आह ेती कोण याही कारणासाठी वापरात येत नसुन 
सदर प ाशेड नवीन पा या या टाक चे ठकाणी पाणीपुरवठा िवतरण व थेतील आव यक 
असणारी साधनसाम ी/ सािह य ठेवणेसाठी आव यक अस याने मनपाचे दवाखाना  
इमारतीवरील प ाशेड तातडीने थलांतरीत करणेबाबत मा. राज  गणपत जगताप यांचा 

ताव 
                       ------ 
 

ठराव . ५                                                                           िवषय . १  
दनांक  ०१/०८/२०१४                                             िवभाग – थाप य  

सुचक – मा. कैलासभाऊ थोपटे                 अनुमोदक – मा. िशतल नाना काटे 

 संदभ : मा. कैलासभाऊ थोपटे यांचा द. २/७/२०१४ रोजीचा ताव 
 भाग . ४८ रहाटणी ीनगर या भागाम ये जीवन िव ा िमशनचे काय व स संग 

चालु असुन तेथील साधकांनी रहाटणी फाटा चौकास स गु  ी वामनराव पै यांचे नाव देणेबाबत 
िवनंती केली असलेव न सदर चौकास स गु  वामनराव पै यांचे नाव देणेकामी या तावास 
मा यता  देणेत येत आहे. 

 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
                ------------- 



ठराव . ६                                                                             िवषय . २  
दनांक  ०१/०८/२०१४                                             िवभाग – थाप य  

सुचक – मा.गौतम चाबुक वार                अनुमोदक – मा. सिवता डी. आसवानी  

 संदभ : मा. गौतम चाबुक वार यांचा द.  १४/७/२०१४ रोजीचा ताव 
 भाग . ४३ िजजामात णालय येथे कमला नेह  शाळेलगत नादु त मुतारी 

असुन ती पडले या ि थतीत अस याने ती पाड यात येऊन याच ठकाणी जा त सीटस असलेली 
मुतारी न ाने बांध याचे तावास मा यता  देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                       ----------------- 
सभा कामकाजात ऐनवेळेस दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले. 
 

ठराव .७                                                                              िवषय . ३  
दनांक  ०१/०८/२०१४                                             िवभाग – थाप य  

सुचक – मा. आरती च धे                                  अनुमोदक – मा. िनता पाडाळे 

 संदभ : मा. आरती च धे यांचा द.  ३१/७/२०१४ रोजीचा ताव 
 

 भाग . ५४ पपळे िनलख िवशालनगर येथील झुंजारराव तांबोळी यां या 
घरासमोरील चौकास वातं यसैिनक डी. एस. िगरमे पथ/चौक व ८३/२ ह कन सोसायटी पपळे 
िनलख येथील चौकास कै. बाबुराव कामठे चौक असे नाव देणेचे तावास मा यता  देणेत येत 
आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
                          ------------------ 
 

ठराव . ८                                                                            िवषय . ४  
दनांक  ०१/०८/२०१४                                             िवभाग – थाप य  

सुचक – मा. उषा संजोग वाघेरे(पाटील)                      अनुमोदक – मा. िशतल िव ल कुटे 

 संदभ : मा. उषा संजोग वाघेरे(पाटील)  यांचा द.  ३१/७/२०१४ रोजीचा ताव 

भाग . ४५ मधील पपरी वाघेरे या ठकाणी तपोवन रोडमधील चौकास ी संत 
ाने र महाराज (माऊली)चौक असे नामकरण करणेचे तावास मा यता  देणेत येत आहे. 

 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
                         ----------------- 

 ठराव . ९                                                                          िवषय . ५ 
दनांक  ०१/०८/२०१४                                             िवभाग – थाप य  

सुचक – मा. रामदास गेणभाऊ बोकड                   अनुमोदक – मा. राज  जगताप 

 संदभ : मा. रामदास गेणभाऊ बोकड   यांचा द.  ०१/०८/२०१४ रोजीचा ताव 

पा रजात कॉलनी स ह नं. ८४ व ८५ भाग . ५६ मधुन बीआरटीएस रोड तयार 

झालेला असुन या ठकाणी नािशक फाटा उ ाणपुलापासुन वाकड कडे जाणा-या र याचा 

शेवटचा चौक वराज हॉटेल या अिलकडे आहे. या चौकास सुदशन चौक असे नामकरण करणचेे 

तावास मा यता  देणेत येत आहे. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

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



ठराव . १०                                                                          िवषय . ६  
दनांक  ०१/०८/२०१४                                             िवभाग – थाप य  

सुचक – मा. राज  जगताप                                                अनुमोदक – मा. श ु  काटे 

 संदभ : मा.राज  जगताप  यांचा द.  ०१/०८/२०१४ रोजीचा ताव 

आरि त जागेवर मनपाचे ायामशाळा/दवाखाना इमारतीचे शेवटचे मज यावर जी 

प ाशेड उभार यात आलेली आहे ती कोण याही कारणासाठी वापरात येत नसुन सदर प ाशेड 
नवीन पा या या टाक चे ठकाणी पाणीपुरवठा िवतरण व थेतील आव यक असणारी 
साधनसाम ी/ सािह य ठेवणेसाठी आव यक अस याने मनपाचे दवाखाना  इमारतीवरील प ाशेड 

तातडीने थलांतरीत करणचेे तावास मा यता  देणेत येत आहे. 
 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                               ------------ 
 
 यानंतर मा. सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
                                                                                    सही/- 
                     (आरती च धे ) 
                                                                                 सभापती 
                                                                     ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                             रहाटणी ४११०१७ 
                                                                                 

मांक – ड/१३/कािव/ ६८ /२०१४                             
दनांक –  १३ /०८ /२०१४                                        

                                                                                सही/- 
  शासन अिधकारी तथा     
     सिचव (सभाशाखा)  

                                                                           ड भाग सिमती 
 
 

 


