
 

 

 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - १७ 
ड प्रभाग सलमती, 
कार्यपत्रिका क्र.३ 
सभावतृ्ाां् 

दिनािंक  ०७/०६/२०१३     वेळ िपुारी  १२.०० वाजता 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार दि. 
०७/०६/२०१३ रोजी िपुारी  १२.०० वाजता ड प्रभाग कार्ायिर्ाच्र्ा छिपती शाहू महाराज 
सभागहृामध्रे् आर्ोजजत करणेत आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् 
उपजस्ित होते. 
१.  मा.सोनािी जम,    अध्र्क्षा, 
२ मा.प्रभाकर वाघेरे    सिस्र् 
३. मा.प्रमोि ताम्हणकर    सिस्र् 
४. मा.पवनोि नढे     सिस्र् 
५. मा.अप्पा पवार    सिस्र् 
६. मा.ननिेश बारणे    सिस्र् 
७. मा.पविासराव नािंिगुड े  सिस्र् 
८. मा.राजेंद्ग जगताप    सिस्र् 
९. मा.प्रशािंत लशतोळे    सिस्र् 
१०. मा.ननता पाडाळे   सिस्र्ा 
११. मा.अननता तापकीर   सिस्र्ा 
१२. मा.पवमिताई जगताप   सिस्र्ा 
१३. मा.झामाबाई बारणे    सिस्र्ा 
१४. मा.स्वाती किाटे   सिस्र्ा 
१५. मा.आरती चोंधे    सिस्र्ा 
१६. मा.लशति काटे    सिस्र्ा 
१७. मा.शकुिं तिा धराड े   सिस्र्ा 
१८. मा.शैिजा लशतोळे    सिस्र्ा 
१९. मा.सुषमा तनपुरे    सिस्र्ा 

 र्ालशवार्  मा.पी.एच.झुरे, प्रभाग अचधकारी , मा.व्ही.एम.इिंगुळकर, 
प्रशासन अचधकारी, सभा शाखा,  मा.गुिाब िािंगट, कार्यकारी अलभर्िंता स्िापत्र्, 
मा.एस.एस.चव्हाण, कार्यकारी अलभर्िंता पविर्ुत, मा.ननकम एम.डी.कार्यकारी अलभर्िंता, 
जिननसारण पवभाग, मा.सोमनाि परिेशी, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.डी.एस.सोनवणे, 
उपलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.एस.डी.पोरेडी, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.रामनाि टकिे, 



 

 

उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.पवनर् ओव्हाळ, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.एस. पारखी , 
उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.दििीप धमुाळ, उपअलभर्िंता, पविर्ुत, मा.पी.एस.केिारी, 
उपअलभर्िंता पविर्ुत, मा.फारुक शखे, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, मा.राजेंद्ग 
जावळे, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, मा.व्ही.एन.िेसिे, उपअलभर्िंता पाणीपुरवठा 
पवभाग, मा.सिंजर् कािंबळे, उपअलभर्िंता, जिननसारण पवभाग, मा.रपविंद्ग पवार, 
उपअलभर्िंता, जिननसारण पवभाग , मा.व्ही.के.बेंडाळे, सहा.आरोग्र्ाचधकारी, इत्र्ािी 
अचधकारी उपजस्ित होते.. 

सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवय उपजस्ितािंच े स्वागत करुन सभेच्र्ा 
कामकाजास सुरुवात केिी. तििंनतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी मागीि कार्यपत्रिका क्र.२ दिनािंक 
३/५/२०१३ व दिनािंक १०/५/२०१३ रोजीच्र्ा  सभेचा सभावतृ्तािंत कार्म करण्र्ात 
आल्र्ाच ेप्रकट केिे. 
 तिनिंतर  मा.अध्र्क्ष र्ािंच े मान्र्तेने व मा.नगरसिस्र् र्ािंच े मागणीप्रमाणे 
पुढीिप्रमाणे ऐनवेळच ेपवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेण्र्ात आिे. 
ववषय क्र.१ नािरुुस्त वाचनािर् काढून टाकणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत 
पवचार करणे मा.प्रमोि ताम्हणकर र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषय क्र.२ काळेवाडी गावठाण रे्िे कै.रामचिंद्ग काळे मागय व काळेवाडी गावठाणकड े
असे नामकरण करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.ननता 
पविास पाडाळे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषय क्र.३ वॉडय क्र.५८ नवी सािंगवी भागातीि प्रचलित नगर व तेिीि रदहवाश्र्ाच ेबोडय 
िावणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.शैिजा लशतोळे र्ािंचा 
प्रस्ताव. 
ववषय क्र.४ वॉडय क्र.६० सािंगवी गावठाण मध्रे् चािु पवकास कामे आहेत त्र्ादठकाणी 
पवपवध भागािंना , पवपवध नगरािंना नािंव िेणे , नागरीकािंच ेनािंवे बोडायवर िावणे, मनपाच े
नािंव, बोधचचन्ह तसेच बोडायवर सुपवचार ककिं वा  बोधवाक्र् नागरीकािंशी सिंबिंधीत 
दहतकारक वाक्र् व सिंकल्पना असिेल्र्ा नगरसिस्र्ािंच े नािंव बोडय िावणेकामीच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.प्रशािंत लशतोळे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषय क्र.५ सािंगवी रे्िीि मुळा निीकडीि रस्त्र्ावरीि सावयजननक सिंडास ब्िॉक पाडून 
टाकणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.प्रशािंत लशतोळे र्ािंचा 
प्रस्ताव. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ठराव क्रमािंक ७     पवषर् क्र.१ 
दिनािंक  ७/६/२०१३     पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. प्रमोि ताम्हणकर     अनुमोिक - मा.पवनोि नढे    

सिंिभय :- मा.प्रमोि ताम्हणकर र्ािंचा दिनािंक ६/७/२०१३ रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रभाग क्र.४६ पवजर्नगर रे्िीि शािंती कॉिनी सी जवळीि मनपाच े

वाचनािर्ाची िरुावस्िा झािेिी असून ते नािरुुस्त झािेिे आहे. सिर वाचनािर्ाचा 
गैरवापर होत असून ते वाचनािर् काढून टाकणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत 
रे्त आहे. 

सदरचा ठराव सवाानुम्े मान्य झाला 
 

ठराव क्रमािंक ८     पवषर् क्र.२ 
दिनािंक ७/६/२०१३      पवभाग - स्िापत्र् 
सुचक - मा.ननता पाडाळे    अनुमोिक - मा.आरती चोंधे 
 सिंिभय :- मा.ननता पविास पाडाळे र्ािंचा दिनािंक ६/७/२०१३ रोजीचा प्रस्ताव 
 काळेवाडी गावठाण मारुती मिंदिराशजेारीि रोडिा काळेवाडी गावठाणाकड े व 
कै.रामचिंद्ग काळे मागय असे नामकरण करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त 
आहे. 
   सदरचा ठराव सवाानुम्े मान्य झाला. 
 

ठराव क्रमािंक ९     पवषर् क्र.३ 
दिनािंक ७/६/२०१३      पवभाग - स्िापत्र् 
सुचक - मा.शैिजा लशतोळे    अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे 
 सिंिभय :- मा.शैिजा लशतोळे र्ािंचा दिनािंक ७/६/२०१३ रोजीचा प्रस्ताव. 
 नवी सािंगवी वॉडय क्र.५८ मधीि िोकवस्ती िाट आहे.सिर दठकाणी नगर व 
तेिीि रदहवाशी  र्ािंच ेनािंव बोडय तर्ार करुन ते िावणे व सौजन्र् म्हणून स्िाननक 
नगरसिस्र् र्ािंची नावे टाकण्र्ात र्ावीत व सुपवचार लिदहण्र्ात र्ावीत . अशाप्रकारचे 
बोडय िावण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
    सदरचा ठराव सवाानुम्े मान्य झाला. 
 

ठराव क्रमािंक १०     पवषर् क्र.४ 
दिनािंक ७/६/२०१३      पवभाग - स्िापत्र् 
सुचक - मा.प्रशािंत लशतोळे    अनुमोिक - मा.सोनािी जम 

सिंिभय :- मा.प्रशािंत लशतोळे र्ािंचा दिनािंक ७/६/२०१३ रोजीचा प्रस्ताव. 
 



 

 

 
पपिंपरी  चचिंचवड महानगरपालिकेमाफय त सािंगवी रे्िे वॉडय क्र.६० (सािंगवी 

गावठाण) मध्रे् चािु पवकास कामे आहेत र्ातीि पुवीच्र्ा वॉडय क्रमािंक ९१ 
(एस.टी.कॉिनी) वॉडयमध्रे् तत्कािीन तत्कािीन कार्यकािातीि कामािंमध्रे् वॉडयमधीि  
पवपवध भागािंना प्रचिीत प्रिेप्रमाणे पवपवध नगरािंना नािंवे िेणे तसेच गल्ल्र्ािंमधीि 
रदहवाशी नागरीकािंची नािंवे बोडयवर िावणे, पपिंपरी चचिंचवड मनपाच े नािंव, बोधचचन्ह, 
तसेच  वॉडय क्र.६० व काम चािु केल्र्ाच ेसन व र्ा बोडयवर सुपवचार ककिं वा बोधवाक्र् 
नागरीकािंशी सिंबिंधीत दहतकारक वाक्र् व सिंकल्पना असिेल्र्ा नगरसिस्र्ािंच ेनािंव र्ा 
बाबीचा उल्िेख सिर बोडयवर असावा. सबब सिरच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त 
आहे. 

सिर ठराव कार्म होणेची वाट न पहाता तातडीने अिंमिबजावणी 
करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

 
सदरचा ठराव सवाानुम्े मान्य झाला. 

 
ठराव क्रमािंक ११     पवषर् क्र.५ 
दिनािंक ७/६/२०१३      पवभाग - स्िापत्र् 
सुचक - मा.प्रशािंत लशतोळे     अनुमोिक - मा.पवनोि नढे 
 सिंिभय :- मा.प्रशािंत लशतोळे र्ािंचा दिनािंक ६/७/२०१३ रोजीचा प्रस्ताव 

 
सािंगवी रे्िीि मुळा निीकडीि रस्त्र्ावरीि सावयजननक सिंडास ब्िॉक पाडून 

टाकणेत र्ावे. वॉडय क्रमािंक ५९ मधीि र्ा ब्िॉकचे आसपास १०० टक्के रदहवासी  झोन 
असून, र्ा ब्िॉकची आवश्र्कता नाही व त्र्ाप्रमाणे नागरीक मागणी करीत आहेत. 
त्र्ामुळे सिर ब्िॉक पाडण्र्ात र्ावे. सबब सिरच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त 
आहे. 

सिर ठराव कार्म होणेची वाट न पहाता कार्यवाही करणेस मान्र्ता िेणेत रे्त 
आहे. 

सदरचा ठराव सवाानुम्े मान्य झाला. 
  



 

 

र्ानिंतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाच ेप्रकट केिे. 
 

     सही/- 
सोनािी पोपट जम 

अध्र्क्षा 
ड प्रभाग सलमती,पपिं.चचिं.म.न.पा., 

 

 
   सही/- 

प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 
ड प्रभाग सलमती ,पपिं.चचिं.म.न.पा., 

रहाटणी, पुणे - १७ 
 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/१५/२०१३ 
दिनािंक ३/९/२०१३  
प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


