
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 
ड भाग सिमती, 
कायप का .९ 

सभावृ ांत 
दनांक  ०६/१२/२०१३     वेळ दुपार  १२.०० वाजता 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार द. 
०६/१२/२०१३ रोजी दुपार  १२.०० वाजता ड भाग कायालया या छ पती शाहू 
महाराज सभागृहाम ये आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेस पुढ ल माणे 
स मा.सद य उप थत होते. 
१.  मा.सोनाली जम   अ य , 
२. मा. वनोद नढे    सद य 
३ मा.अ पा पवार    सद य 
४. मा.िनलेश बारणे    सदसय  
५. मा. वनय गायकवाड    सद य 
६. मा. वलासराव नांदगुडे   सद य 
७. मा.बापु काटै     सद य 
८. मा. रामदास बोकड    सद य 
९. मा. वमल काळे    सद या  
१०. मा.िनता पाडाळे    सद या 
११. मा.अिनता तापक र    सद या 
१२. मा. वमलताई जगताप   सद या 
१३. मा.झामाबाई बारणे    सद या  
१४. मा. वाती कलाटे    सद या  
१५. मा.आरती च धे    सद या  
१६. मा.वैशाली जवळकर    सद या  
१७. मा. शैलजा िशतोळे    सद या  
१८. मा.सुषमा तनपुरे    सद या  
 यािशवाय मा.पी.एच.झुरे, भाग अिधकार ,   मा.मनोज लोणकर, शासन 
अिधकार , सभा शाखा, मा.गुलाब दांगट, कायकार  अिभयंता थाप य, मा. शरद 
जाधव, कायकार  अिभयंता, पाणीपुरवठा वभाग, मा. एस.ड .पोरेड , उपअिभयंता, 
थाप य   .मा.रामनाथ टकले उपअिभयंता, थाप य, मा. वजय ओ हाळ, 

उपअिभयंता मा.र वं  पवार, उपअिभयंता जलिनसारण वभाग, मा.शेख, उपअिभयंता 
पाणीपुरवठा वभाग, मा.केदार  उपअिभयंता, वदयुत, मा. दलीप धुमाळ, उपअिभयंता , 
वदयुत, ह . एम. इंगुळकर लेखािधकार   इ याद  अिधकार  उप थत होते. 



 

 

 सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उप थतांचे वागत क न सभे या 
कामकाजास सु वात केली. तदनंतर मा.अ य  यांचे मा यतेने व मा.सद य यांचे 
मागणी माणे खाली नमुद केले माणे ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न 
घे यात आले 

१. भाग मांक ५६ वैदुव तीमधील व वध चौकांना नांवे देणेकामी या तावास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

२. भाग मांक ५६ वैदुव तीमधील र याला नांव देणेकामी या तावास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

३. भाग मांक ५६ वैदुव तीमधील र याला नांव देणेकामी या तावास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 

४. कै.वसंतदादा पुतळा सुशोभीकरण कर याबाबत या तावास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे मा.सोनाली जम यांचा ताव. 

५. थेरगांव येथील शाळेचे नांव नागु गितराम बारणे ाथमीक शाळा आहे ते 
बदलुन कै. नागुभाऊ गितराम बारणे करणेस तसेच कै.नागुभाऊ गितराम बारणे 
यांचे अधपुतळयाचे अनावरण करणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे मा.माया बारणे यांचा ताव. 

६. भाग मांक ५६ वैदुव तीमधील वैदुव ती येथील कचरा कंुड  व संडास 
हल वणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा. वैशाली 
जवळकर यांचा ताव. 

७. नागपंथील डवर  सामाजीक सं था या प रसरात शौचालय देणेकामी या 
तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.िनता पाडाळे यांचा ताव. 

८. भाग मांक ५३ मधील शाळा इमारतींची थाप य वषयक दु ती करणे या 
कामामधून हातोबा मं दरामधील उदयानालगतची रटेिनंग वॉल 
बांधणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा. वाती कलाटे 
यांचा ताव. 

९. थेरगांव वॉड मांक ५० म ये  नामफलक बसवून िमळणेकामी या तावास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव. 

१०. वॉड मांक ६० सांगवी गावठाणमधील हरकणी हौसींग सोसायट मधील  
मा यिमक शाळेचे आर ण रदद करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे मा.सोनाली जम यांचा ताव. 



 

 

ठराव मांक ३६      वषय .१ 
दनांक  ६/१२/२०१३       वभाग - थाप य  
सुचक - मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा.सुषमा तनपुरे  

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर यांचा दनांक ६/१२/२०१३ रोजीचा ताव. 
भाग मांक ५६ वैदुव ती मधील पुढे नमुद केले माणे १. जवळनगर नगर 

येथे िमलेटर या जागेला जेथे ४५ मीटर र ता जोडला गेला आहे तेथे सुदशन 
नगरकडून िस दे र पाककडे र ता जातो तेथे होणा-या चौकाला धमवीर संभाजी 
महाराज चौक जवळकरनगर असे नांव देणेस तसेच २. क पत  फेज ३ पासून जो ६० 
फुट  र ता ४५ मीटरला जेथे जोडला गेला आहे. तेथे ४५ मीटर या र यावर ल 
चौकाला ी हसोबा  मं दर काशीद पाक चौक असे नांव देणेकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आहे.  

  सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव मांक ३७      वषय .२ 
दनांक  ६/१२/२०१३       वभाग - थाप य  
सुचक - मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा.सुषमा तनपुरे  

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर यांचा दनांक ६/१२/२०१३ रोजीचा ताव. 
भाग मांक ५६ वैदुव तीमधील जवळकरनगर मधील ४५ मीटर र यापासून जो 

४० फुट  र ता ांतीनगर समो न साई सृ ी ब ड ंग (काशीद पाक) कडे जातो या 
र याला कै.सौ.ल मीबाई पंढर नाथ काशीद माग असे नांव देणेकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक ३८      वषय .३ 
दनांक  ६/१२/२०१३       वभाग - थाप य  
सुचक - मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा.सुषमा तनपुरे  

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर यांचा दनांक ६/१२/२०१३ रोजीचा ताव. 
भाग मांक ५६ वैदुव तीमधील जवळकरनगर मधील क पत  फेज १ व 

क पत  फेज २ मधून ४५ मीटर कडून जो र ता सृ ी चौकाकडे जातो या र याला 
कै.माऊली उफ ानोबा पांडुरंग जवळकर माग असे नांव देणेकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 



 

 

 
ठराव मांक ३९      वषय .४ 
दनांक  ६/१२/२०१३       वभाग - थाप य  
सुचक - मा.सोनाली जम      अनुमोदक - मा.सुषमा तनपुरे  

संदभ :- मा.सोनाली जम यांचा दनांक ६/१२/२०१३ रोजीचा ताव. 
 भाग मांक ६० सांगवी गावठाण या वॉडाम ये कै.वसंतदादाचा अधाकृती 
पुतळा आहे या ठकाणी नावाची पाट  लावणेस व पुतळयास िनकामी झाले या टाई स 
दु त क न पुतळयाचे सुशोभीकरण कर या या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

 सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक ४०      वषय .५ 
दनांक  ६/१२/२०१३       वभाग - थाप य  
सुचक - मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक - मा.आरती च धे   

संदभ :- मा.माया बारणे यांचा दनांक ६/१२/२०१३ रोजीचा ताव. 
थेरगांव येथील सामाजीक कायकत कै. नागुभाऊ गतीराम बारणे यांनी मनपास 

संतोषनगर थेरगाव येथे वनामोबदला १० गंुठे जागा शाळेसाठ  दली होती. सदर शाळा 
सदयिसतीत चालू आहे  तर  सदर शाळेचे नांव  हे नागु  गितराम बारणे ाथिमक 
शाळा आहे.. ते बदलुन कै. नागुभाऊ  गितराम बारणे करणेस  तसेच शाळेतील 
प रसराम ये कै.नागुभाऊ गितराम बारणे यां या अधपुतळयाचे अनावरण कर यात 
यावे या सव अधपुतळयाची संपुण खचाची जबाबदार  बारणे कुटंूबीय कर यास तयार 
आहे. सबब सदर या तावास मा यता देणेत येत आहे.. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव मांक ४१     वषय .६ 
दनांक  ६/१२/२०१३      वभाग – थाप य/आरो य 
सुचक - मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा.सुषमा तनपुरे  

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर यांचा दनांक ६/१२/२०१३ रोजीचा ताव. 
भाग मांक ५६ मधील वैदुव ती या पुवकड ल भागात असणा-या  

कचराकंुड मुळे येणा-या जाणा-या  तसेच या भागामधील नागर कांना दुगधीचा ास 
होत आहे. तर  तेथील कचराकंुड  कायमची हलवावी. तेथील कच-याची व हेवाट 
कायम व पीची लावावी. तसेच कचरा टाक याचे ठकाण कायमचे बंद करावे.  तसेच 
सदर ४० फुट  र या या शेजार  वैदुव ती या पुवकड ल असणार  सडास  वापरात 
नाह त. यामुळे याचा दु पयोग होत अस याने याची पहाणी क न ती संडास तेथून 
काढून घे याकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानमुमते मा य झाला  



 

 

. 
ठराव मांक ४२      वषय .७ 
दनांक  ६/१२/२०१३       वभाग - थाप य  
सुचक – मा. िनता पाडाळे      अनुमोदक - मा.सुषमा तनपुरे  

संदभ :- मा.िनता पाडाळे यांचा दनांक ६/१२/२०१३ रोजीचा ताव. 
 नागपंथी डवर  समाजाचे ी गोर नाथ मंद र यू इं डयन कॉलनी येथे  म हला 
भा वकांसाठ  मंद रा या प रसरात शौचालय दे यात यावे. या ठकाणी भ ांची गद  
वाढ याकारणाने  भा वकांचे शौचालयाकर ता गैरसोय होत आहे. तर   लवकरात 
लवकर  शौचालय उपल ध करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक ४३      वषय .८ 
दनांक  ६/१२/२०१३       वभाग - थाप य  
सुचक - मा. वाती कलाटे      अनुमोदक - मा.शैलजा िशतोळे   

संदभ :- मा. वाती कलाटे यांचा दनांक ६/१२/२०१३ रोजीचा ताव. 
 भाग मांक ५३ मधील शाळा इमारतींची थाप य वषयक दु ती  करणे या 
कामाची िन वदा थाप य वभागामाफत काढ यात आली आहे. या कामामधून याच 
भागामधील हातोबा मं दरामागील उदयानालगतची रटेिनंग वॉल बांधून िमळणेबाबत 

मंजूर  दे यात यावी व थाप य वभागामाफत रटेिनंग वॉलचे काम पुण करणेबाबत 
कायवाह  तातड ने हाती घेणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे.. 

 सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक ४४      वषय .९ 
दनांक  ६/१२/२०१३       वभाग - थाप य  
सुचक – मा झामाबाई बारणे      अनुमोदक - मा.सुषमा तनपुरे    
संदभ :- मा.झामाबाई आरणे यांचा दनांक ६/१२/२०१३ रोजीचा ताव. 
 थेरगांव वॉड मांक ५० म ये १) द नगर मीक कॉलनी, २) द नगर लेन 
नं.१, लेन नं.२, लेन नं.३, ३ ) द नगर चैत य वहार,  ४) थेरगांव बोट लब – 
केजूदेवी मंद राकडे, ५) अ ण पाक, ६) राघव  वामी मठ, ७) प व  आंगण, ८) 
साईपु प हौ.सोसायट , ९) सुन धाम, १०) सुन धाम A, B, C, D,  ११) समथ  
क रना १२) गंगा आिशयाना १३) कुणाल रेसीडे सी १४) गंगा ओशन िमड स १५) 
साईनाथ नगर लेन नं.१,२,३ १६) दगडू पाट ल नगर लेन नं.१,२,३,४,५,६ १७) र ा 
हे रटेज, १८) पानसरे कॉलनी लेनं नं.१,२,३,४ १९) पवने र कॉलनी  २०) चांदणी चौक 
थेरगांव गावठाण २१) जगताप नगर लेन नं.१,२,३,४ २२) साई इिलगेशन २३) मंगलम 



 

 

दप २४) णवाल  लािसक २५) पडवळनगर असे नामफलक बस वणेकामी या 
तावास मा यता देणेत येत आहे.. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक  ४५      वषय .१० 
दनांक ०६/१२/२०१३       वभाग - नगररचना 
सुचक - मा.सोनाली जम     अनुमोदक - मा. सुषमा तनपुरे    
 संदभ :- मा.सोनाली जम यांचा दनांक ०६/१२/२०१३ रोजीचा ताव 
भाग मांक ६० सांगवी गावठण याम ये हरकणी  हौिसंग सोसायट वर मा यिमक 

शाळेचे आर ण टाक यात आले आहे . परंतु सदर स ह नंबर ७ मधील काह  भागात 
आर ण मांक ३२३ म ये तर  सदरची सोसायट  र ज टर असून महानगरपािलकेत 
गाव समा व  हो यापुव  थापन झालेली आहे यामुळे सोसायट ने केलेला लेआऊट 
तसेच जागेवर असलेले बांधकाम व ओपन पेस वचारात घेतलेला नाह . 
सदरची सोसायट  ह  १९८१ साली र ज टर झालेली आहे. वा त वक पहाता 
महानगरपािलकेने सांगवी गांव समा व  क न घेत यानंतर वकास आराखडा 
लोकांसमोर ठेवावयास पाह जे होता. परंतु तसे न करता त बल १२ वषानी वकास 
आराखडा तयार क न यावर हरकती मागवून शासनाकडे मंजूर स पाठ वला. यावेळ  
आराखडा दनांक १८ स टबर १९९५ रोजी मंजूर केलेला आहे. तसे न करता 
महानगरपािलकेने सोसायट स नोट स व हरकत मागावयास  पा हजे होते. तसे न 
के यामुळे होणा-या बाधीत घरावर ल शाळेचे आर ण वगळ यास मा यता दे यात येत 
आहे. 

सदरचा ताव मा.शहर सुधारणा सिमती माफत मा. महापािलका सभेकडे 
मा यता िमळणेकामी पाठ व यास िशफारस कर यात येत आहे.  
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
 
 यानंतर मा. अ य  यांनी सभा संप याचे  कट केले. 
 
         सह /- 

सोनाली जम 
अ य ा 

ड भाग सिमती, पं.िचं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे  १७ 

 



 

 

         सह /- 
शासन अिधकार  सभा शाखा 

ड भाग सिमती , पं.िचं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे - १७ 

 
जा. .ड/सभा/का व/ ३७ /२०१४ 
दनांक  ०७ /०१/२०१४  
ित, 

मा. ी./ ीमती ----------------------- 
सद य / सद या ड भाग सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 



 

 

  
 


