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                        पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                           मा. ड भाग सिमती, 
                                       कायपि का . ११ 
                                         सभावृ ांत 
 
दनांक  ०१/०२/२०१९                                                                    दुपारी  १२.००  वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका मा. ड भाग सिमतीची माहे फे ुवारी २०१९ ची िनयिमत 
मािसक सभा शु वार दनांक ०१/०२/२०१९ 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. ी. कदम शिशकांत गणपत   सभापती 
१) मा. ीमती दशले रेखा राजेश   सद या 
२) मा. ी. कलाटे रा ल तानाजी   सद य 
३) मा. ीमती गायकवाड ममता िवनायक  सद या  

४) मा. ी. क पटे सं दप अ ण   सद य 
५) मा. ी. बापु उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
६) मा. ी. िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे  सद य 
७) मा. ी. आंगोळकर सागर सुिनल   सद य 

                 --------- 
तसेच खालील माणे नामिनदिशत सद य बैठक स उपि थत होते. 

१) मा. ी. भुमकर चं कांत बाबुराव 
२) मा. ी. नखाते संदीप भानुदास 

                                     -------- 

यािशवाय सभेस मा. िवजय खोराटे ेि य अिधकारी,  मा.िसताराम ब रे, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा, मा. देव णा ग टुवार, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. रामदास तांब,े 
कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. बाबासाहेब गलबल,े कायकारी अिभयंता, िव ुत, मा. शांत 
पाटील, कायकारी अिभयंता, जलिन:सारण,मा. डी.एन. गायकवाड, उ ान अिध क, मा. ही.एन. देसल,े 
मा. सुिनल पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. डी.डी. पाटील, उपअिभयंता, बीआरटीएस, मा. माधव 
सोनवण,े उपअिभयंता, िव ुत, मा. भाऊसाहेब साबळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. सुयकांत मोिहते, 
उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. भागवानी एस.ए. उपअिभयंता, नगररचना, मा. लागू ए.ए. . 
लेखािधकारी, मा. एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. मोरे सुधीर , मा. एस.एच. खोत, 
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मा. वषा कदम, किन  अिभयंता, थाप य, मा. मोरे बी.जी., किन  अिभयंता, थाप य उ ान,  मा. 
कावळे एम.डी., मा. भालेराव एस.डी., किन  अिभयंता िव ुत, मा. बी.एम. मुलाणी, मा. जयवंत रोकडे, 
मा. ढोले बी.आर. किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. िवण धुमाळ, मा. दीि त ए.ए., मा. सी.एम. 
कंुभार, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. संजय च हाण, किन  अिभयंता, नगररचना िवभाग, 
मा.आर.एम. सौदाई,  मा. मोरे शिशकांत, एम., मा.कोतवडेकर संदीप, मा. सरोद े ही.एस. आरो य 
िनरी क, मा. गगजे ही.एस., डा िनरी क, मा. चं कांत मोरे, हॉट . सुपरवायझर, मा.डी.एम. 
कोटीयाना, आरो य िनरी क, पशूवै क य िवभाग, मा. ए.पी. म ासी, मले रया इ सपे टर,  मा. जे. ही. 
पटेल, सहा. उ ान अिध क,  मा. दुदुसकर एस.एस., खैरे जी.एन.  उ ान सहा यक, इ. अिधकारी 
उपि थत होते.                         

                 ----------- 

शासन अिधकारी तथा सिचव : माह ेफे वुारी २०१९ या  द. १/०२/२०१९  रोजीचे मािसक 
सभेचे कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा.सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यास  मा यता देणेत येत आह.े 
मा. सिचव, सभा शाखा :-  स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न 

घेणेकामी मा यता िमळावी. 
मा. सभापती :– स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेत येणेकामी 

मा यता आह.े  
 तदनंतर  माह े फे वुारी २०१९ या िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात आले व स मा. 
सद यांनी मागणी केले माणे व मा. सभापती यांचे मा यतेने ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घे यात आले.  

िवषय . १ :  भाग . २८ पपळे सौदागर येथे संपूण  महारा ातील जवळ जवळ २ क.मी. लांब 
(कोकण ेचौक ते वराज चौक) िलिनअर अबन गाडनचे काम चालू आह.े सदर गाडन  पपळे सौदागर 
तसेच पपरी चचवड शहरातील मानाचा तुरा हणुन ओळखले जाणार आह.े सदर भाग हा माट 
िसटीम येही समािव  केला गेला आह.े यामुळे या प रसरात ब तांश नागरीक या उ ानाला पसंती देत 
आहेत. तरी या गाडनला “ ी छ पती िशवाजी महाराज िलिनअर अबन गाडन” असे नाव देणेबाबत 

िवषय . २ : भाग . २८ पपळे सौदागर येथील पीसीएमसी मैदान, रोझ आयकॉन सोसायटी शेजारी. 
पपळे सौदागर येथे गे या ३ वषापासुन ी संत िशरोमणी सावतामाळी अिभयानांतगत शेतकरी आठवडे 

बाजार ी. नृ सह ऍ ो फा स ोडयुसर कंपनी िल. माफत चालवला जात असुन सदर  अिभयानांतगत 
िप.सी.एम.सी. मैदान, रोज आयकॉन सोसायटी जवळ, पपळे सौदागर , पुण े – २७ येथे दर रिववारी 
दुपारी ३ ते रा ी ८ या वेळेत आठवडा बाजार भरिव यास महारा  रा य कृषी पणन मंडळ िवभागीय 
कायालय, पुण ेयांस मनपाने िनि त केले या आठवडे बाजार धोरणातील अटी शत नुसार परवानगी देण े
बाजारास अिधकृत परवानगी िमळणेबाबत 
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  तदनंतर िवषयपि केवरील खालील िवषयांवर मा यता देणेत आली. 

िवषय . १       ठराव . ३९ 
दनांक: ०१/०२/२०१९                   िवभाग : नगररचना िवभाग 

सुचक : मा. रेखा राजेश दशल े                                        अनुमोदक : मा.अि नी िव म वाघमारे 

 संदभ : मा. रेखा राजेश दशल ेयांचेकडील दनांक ३/१/२०१९ चा ताव 
मौजे पुनावळे येथील  जांबे ह ी शेजारील ना याजवळ.नं.४१ व ४२ म ये मोठया माणात लोक 

वाढ होत असुन व ती व गावातील र ते हे वाहतुक या दृ ीने कमी पडत आहेत. यामुळे मौजे पुनावळे 
येथील स.नं. ४१ व ४२ मधुन जांब ेह ीवर असले या ना यालगत  ९ मी. ं दीचा डी.पी. र ता महारा  
मनपा अिधिनयम कलम २०५ अ वय ेघोिषत करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े  

 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                     ------------- 

 िवषय . २       ठराव . ४० 
दनांक: ०१/०२/२०१९                   िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा. श ु  उफ बापु िसताराम काटे                    अनुमोदक : मा.िव ल उफ नाना काटे 
 संदभ : मा. श ु  उफ बापु िसताराम काटे यांचेकडील दनांक २/१/२०१९ चा ताव 

भाग . २८ पपळे सौदागर येथे संपूण  महारा ातील जवळ जवळ २ क.मी. लांब (कोकण ेचौक ते 
वराज चौक) िलिनअर अबन गाडनचे काम चालू आह.े सदर गाडन  पपळे सौदागर तसेच पपरी 
चचवड शहरातील मानाचा तुरा हणुन ओळखले जाणार आह.े सदर भाग हा माट िसटीम येही 

समािव  केला गेला आह.े यामुळे या प रसरात ब तांश नागरीक या उ ानाला पसंती देत आहेत. तरी 
या गाडनला “ ी छ पती िशवाजी महाराज िलिनअर अबन गाडन” असे नाव देणेबाबतचे तावास 
मा यता देणेत येत आह.े 

 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  

                           ---------- 

िवषय . ३       ठराव . ४१ 
दनांक: ०१/०२/२०१९                   िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा.  िव ल उफ नाना काटे                        अनुमोदक : मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे 
 संदभ : मा. िव ल उफ नाना काटे यांचेकडील दनांक २/१/२०१९ चा ताव 
 भाग . २८ पपळे सौदागर येथील पीसीएमसी मैदान, रोझ आयकॉन सोसायटी शेजारी पपळे 
सौदागर येथे गे या ३ वषापासुन ी संत िशरोमणी सावतामाळी अिभयानांतगत शेतकरी आठवडे बाजार 

ी. नृ सह ऍ ो फा स ोडयुसर कंपनी िल. माफत चालवला जात असुन सदर  अिभयानांतगत 
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िप.सी.एम.सी. मैदान, रोज आयकॉन सोसायटी जवळ, पपळे सौदागर , पुण े – २७ येथे दर रिववारी 
दुपारी ३ ते रा ी ८ या वेळेत आठवडा बाजार भरिव यास महारा  रा य कृषी पणन मंडळ िवभागीय 
कायालय, पुण े यांस मनपाने िनि त केले या आठवडे बाजार धोरणातील अटी शत नुसार परवानगी 
देणेचे  तावास मा यता देणेत येत आह.े 

 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

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

मा. सभापती : माह ेफे वुारी २०१९ चे सभेस सव िवभागांचे अिधकारी उपि थत रािह याब ल 
यांचे व सव स मा. सद यांचे आभार मानुन माह े फे वुारी २०१९ ची मािसक सभा संप याचे जाहीर 

करतो.  
                                                                                                                   सही/- 
                                                                                                                 सभापती, 
                                                                                                      ड भाग सिमती,रहाटणी,  
                                                                                                            पुण े- ४११०१७      
 
                                                                                                                   सही/- 

शासन अिधकारी, 
       . ड े/१३/१७/२०१९                                                                 ड ेि य कायालय, रहाटणी,  
        द.  १६/०२/२०१९                                                                              पुण े४११०१७         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


