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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - 17 
ड प्रभाग सलमती 
कार्यपत्रिका क्र.4 

सभावतृ्ाां् 
दिनािंक  06/09/2012                  वेळ िपुारी 12.00 

वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक सभा  गुरुवार दि. 
06/09/2012 रोजी िपुारी 12.00 वाजता ड प्रभाग कार्ाािर्ाच्र्ा सभागहृामध्रे् आर्ोजजत 
करणेत आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् उपजस्ित होते. 
1.  मा.ननता पाडाळे,    अध्र्क्षा, 
2. मा.पवनोंि नढे    सिस्र् 
3. मा.कैिासभाऊ िोपटे   सिस्र् 
4. मा.अप्पा उर्ा  सिंपत पवार  सिस्र् 
5. मा.पवनर् उर्ा  पवनार्क गार्कवाड सिस्र् 
6. मा.पविास नािंिगुड े   सिस्र् 
7. मा.बापू उर्ा  शत्रघु्न काटे  सिस्र् 
8  मा.रामिास बोकड   सिस्र् 
9. मा.राजेंद्ग जगताप.   सिस्र् 
10. मा.नवनाि जगताप   सिस्र् 
11. मा.अतुि लशतोळे   सिस्र् 
12. मा.प्रशािंत लशतोळे    सिस्र् 
13. मा.सुनीता वाघेरे    सिस्र्ा 
14. मा.पवमि काळे   सिस्र्ा 
15.. मा.अननता तापकीर   सिस्र्ा 
16. मा.पवमिताई जगताप   सिस्र्ा 
17.. मा.झामाबाई बारणे   सिस्र्ा 
18. मा.मार्ा बारणे    सिस्र्ा 
19. मा.स्वाती किाटे   सिस्र्ा 
20. मा.आरती चोंधे    सिस्र्ा 
21. मा.वैशािी जवळकर   सिस्र्ा 
22. मा.शैिजा लशतोळे   सिस्र्ा 
 र्ालशवार् मा. पी.एच.झुरे प्रभाग अचधकारी, मा. पवजर् इिंगुळकर,  प्रभारी प्रशासन 
अचधकारी, सभा शाखा, मा.िािंगट, कार्ाकारी अलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.के.जी.िोरात, कार्ाकारी 
अलभर्िंता, पविर्ुत, मा.शरि जाधव, कार्ाकारी अलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, 
मा.आर्.वार्.सय्र्ि, उपअलभर्िंता, स्िापत्र् मा.जीवन गार्कवाड, उपअलभर्िंता स्िापत्र्, 
मा.अननि लशिंिे, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.रामनाि टकिे, उपअलभर्िंता स्िापत्र्, मा.दििीप 
धमुाळ, उपअलभर्िंता पविर्ुत, मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता पविर्ुत, मा.अजर् सुर्ाविंशी, 
उपअलभर्िंता पाणीपुरवठा पवभाग, मा.िेसिे, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, मा.अननि राऊत, 
उपअलभर्िंता जिननसारण पवभाग,  मा.एस.डी.िगस, सहा.आरोग्र्ाचधकारी, मा. व्ही.एि.चव्हाण, 
सहा.आरोग्र्ाचधकारी इत्र्ािी अचधकारी उपजस्ित होते. 
 सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवा उपजस्ितािंच े स्वागत करुन सभेच्र्ा 
कामकाजास सुरुवात केिी. तििंनतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी मागीि कार्ापत्रत्रका क्र.2, दिनािंक 
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03/08/2012 व दिनाक 7/8/2012 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. 
पवषर् क्र.1 हॉटेि कुणाि चौकास नािंव िेणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे 
मा.कैिासभाऊ िोपटे र्ािंचा प्रस्ताव 
ववषर् क्र.2 - सिंभाजी उिर्ान एसएनबीपी स्कुिकड े जाणा-र्ा रस्त्र्ास नािंव िेणेबाबतच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.कैिासभाऊ िोपटे र्ािंचा प्रस्ताव 
ववषर् क्र.3 - प्रभाग क्र.55 रहाटणी पपिंपळेसौिागर रे्िीि पवपवध रस्त्र्ािंना व चौकािंना 
नामर्िक बसपवणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.लशति नाना काटे 
र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.4 - काळेवाडी एम.एम.शाळेजवळीि चौकािा लशवछत्रपती महाराज चौक असे 
नामकरण करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.ननता पाडाळे र्ािंचा 
प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.5 - मनपाची जुनी मोडकळीस आिेिी मुतारी पाडणे तसेच चौक व रस्त्र्ािंना 
नामर्िक िावण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.बापू काटे र्ािंचा 
प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.6 - स.निं.30 व 32 ित्तनगर ते बोटक्िब जाणारा रस्ता 12 मीटर रस्ता ऐवजी 
9.00 मीटर मुळ ठरावास िरुुस्ती करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे 
मा.झामाबाई बारणे र्ािंचा प्रस्ताव. 
 
 
ठराव क्रमािंक  33      पवषर् क्रमािंक 1 
दिनािंक  6/9/2012      पवभाग  - स्िापत्र् 
सुचक - मा.कैिासभाऊ िोपटे       अनुमोिक - मा.बापु काटे  

  सिंिभा :- मा.कैिासभाऊ िोपटे र्ािंचा दिनािंक 6/9/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
काळेवाडी मेनरोड स.निं.71/2 मधनु नखातेवस्तीकड ेजाणा-र्ा रोडिा स्व.गबाजी िोपटे 

पि असे नािंव िेणेस तसेच हॉटेि कुणाि जवळीि चौकािा हॉटेि कुणाि चौक असे नािंव 
िेण्र्ास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 34      पवषर् क्रमािंक 2 
दिनािंक 6/9/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र् 
सुचक - मा.कैिासभाऊ िोपटे     अनुमोिक - मा.बापू काटे 
  सिंिभा :- मा.कैिासभाऊ िोपटे र्ािंचा दिनािंक 6/9/2012 रोजीचा प्रस्ताव 

सिंभाजी उिर्ान ते एस.एन.बी.पी.स्कुिकड ेजाणा-र्ा मागाास स्व.रघुनाि रामभाऊ गोडािंबे 
मागा असे नािंव िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
     
ठराव क्रमािंक 35      पवषर् क्रमािंक 3 
दिनािंक 6/9/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र् 
सुचक - मा.अननता तापकीर      अनुमोिक - मा.कैिासभाऊ िोपटे 
  सिंिभा :- मा.लशति नाना काटे र्ािंचा दिनािंक 6/9/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
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 प्रभाग क्रमािंक 55 रहाटणी पपिंपळेसौिागर रे्िीि पवपवध रस्त्र्ािंना व चौकािंना नामर्िक 
बसपविेिे नाहीत तरी प्रभागातीि नामर्िक बसपवण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त 
आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 
 
ठराव क्रमािंक 36      पवषर् क्रमािंक 4 
दिनािंक 6/9/2012      पवभाग ज्ञ स्िापत्र् 
सुचक - ननता पाडाळे      अनुमोिक- मा.आरती चोंधे 
  सिंिभा :- मा.ननता पाडाळे र्ािंचा दिनािंक 6/9/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
 काळैवाडी एम.एम.शाळेजवळीि चौकािा लशवछत्रपती महाराज चौक असे नामकरण 
करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 
     
ठराव क्रमािंक 37      पवषर् क्र.5 
दिनािंक 6/9/2012       पवभाग ज्ञ स्िापत्र् 
सुचक - मा.बापू काटे      अनुमोिक - मा.कैिासभाऊ िोपटे 
  सिंिभा :- मा.बापू काटे र्ािंचा दिनािंक 6/9/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
 पपिंपळेसौिागर प्रभाग क्र.55 िोंढे वस्ती रे्िीि जुनी मुतारी अत्र्िंत मोडकळीस आिेिी 
आहे. त्र्ामुळे मनपाच्र्ा शाळेतीि पविर्ािााना त्र्ाचा त्रास होतो व अडिळा ननमााण होतो. 
त्र्ामुळे रस्त्र्ावर रे्ण्र्ा जाण्र्ास अडिळा ननमााण होत आहे. आता त्र्ादठकाणी नवीन 
र्ार्बरची मुतारी टाकण्र्ात आिी आहे. म्हणून मनपाची जुनी मोडकळीस आिेिी लसमेंटची 
मुतारी पाडण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावस तसेच प्रभाग क्र.55 मधीि रस्त्र्ािंना व चौकािंना पुढे नमुि 
केिेप्रमाणे 1. िेवी आई माता मिंदिराकड े2. र्शविंतनगर, 3. गोपविंि कॉनार, 4. ओम साई मिंदिर 
मागा, 5. गिंगा पाका , 6. रक्षक चौकाकड ेकै.रानबा कालशनाि काटे मा.सरपिंच मागा 7. महात्मा 
रु्िे कॉिनी, 8. गोडािंबे कॉनार मागा 9. कै.शिंकर परशुराम मुरकुटे मागा 10. शिंकर मिंदिराकड े
11. आिर् क्रािंतीवीर राजू उमाजी नाईक मागा 12. काननर्नाि मिंदिराकड े13. गोपविंि गाडान 
चौक 14. काटे इस्टेट 15. लभसे पाका  16. लशवाजी चौक 17. कापसे िॉन्स कॉनार 18. 
कै.जर्विंत रमाजी काटे पाटी 19. िसरा चौक 20. वस्ताि कै.गिंगाराम धनवटे मागा 21. 
केशवनगर असे नािंव िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
    सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 38      पवषर् क्र.6 
दिनािंक 6/9/2012      पवभाग - नगररचना 

सुचक - मा.पवमि काळे   अनुमोिक -मा.वैशािी जवळकर  
सिंिभा :- मा.झामाबाई बारणे र्ािंचा दिनािंक 6/9/2012 रोजीचा प्रस्ताव. 
स.निं.30 व 32 ित्तनगर ते बोटक्िब जाणारा रस्ता 12 मीटर रस्ता ऐवजी 9.00 

मीटर मुळ ठरावास िरुुस्ती करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 
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र्ानिंतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाच ेप्रकट केिे. 
 

 
सही/- 

ननता पविास पाडाळे 
अध्र्क्षा 

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

 

सही/- 
प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 

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

 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/ 27 /2012 
दिनािंक  1/10 /2012 
  

प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 

     

 


