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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - 17 
ड प्रभाग सलमती, 
कार्यपत्रिका क्र.8 

सभावतृ्ाां् 
दिनािंक  4/1/2013      वेळ िपुारी 12.00 वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार दि. 
4/1/2013 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.प्रमोि ताम्हणकर   सिस्र् 
3. मा.पवनोि नढे     सिस्र् 
4. मा.कैिास िोपटे   सिस्र् 
5. मा.अप्पा पवार    सिस्र् 
6. मा.पवनर् गार्कवाड    सिस्र् 
7. मा.पविास नािंिगुड े   सिस्र् 
8. मा.बापू उर्ा  शत्रघु्न काटे,  सिस्र् 
9. मा.राजेंद्ग जगताप    सिस्र् 
10. मा.नवनाि जगताप    सिस्र् 
11. मा.अतुि लशतोळे    सिस्र् 
12. मा.प्रशािंत लशतोळे    सिस्र्. 
13. मा.सुननता वाघेरे    सिस्र्ा 
14. मा.पवमि काळे   सिस्र्ा 
15.  मा.अननता तापकीर   सिस्र्ा 
16. मा.पवमिताई जगताप   सिस्र्ा 
17. मा.झामाबाई बारणे   सिस्र्ा 
18. मा.स्वाती किाटे   सिस्र्ा 
19. मा.आरती चोंधे    सिस्र्ा 
20. मा.शकुिं तिा धराड े   सिस्र्ा 
21. मा.शैिजा लशतोळे   सिस्र्ा 
22. मा.सुषमा तनपुरे    सिस्र्ा 
23. मा.सोनािी जम   सिस्र्ा. 
 र्ालशवार् मा.अजजत कारच े, प्रभाग अचधकारी, मा.व्ही.एम.इिंगुळकर, प्रशासन अचधकारी 
सभा शाखा, मा.िािंगट, कार्ाकारी अलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.के.जी.िोरात, कार्ाकारी अलभर्िंता 
पविर्ुत, मा.शरि जाधव, कार्ाकारी अलभर्िंता, पाणीपुरवठा, मा.रामनाि टकिे, उपअलभर्िंता, 
स्िापत्र्, मा.जीवन गार्कवाड, उपअलभर्िंता स्िापत्र्, मा.अननि लशिंिे, उपअलभर्िंता, 
मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता, पविर्ुत, मा.दििीप धमुाळ, उपअलभर्िंता, पविर्ुत मा.अजर् 
सुर्ावशी, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, मा.पाटीि, उपअलभर्िंता,  मा. एस.डी.िगस, 
सहा.आरोग्र्ाचधकारी,इत्र्ािी अचधकारी उपजस्ित होते. सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवा 
उपजस्ितािंच े स्वागत करुन सभेच्र्ा कामकाजास सुरुवात केिी. तिनिंतर  मा.अध्र्क्ष र्ािंच े
मान्र्तेने व मा.नगरसिस्र् र्ािंच ेमागणीप्रमाणे पुढीिप्रमाणे ऐनवेळचे पवषर् सभा कामकाजात 
िाखि करुन घेण्र्ात आिे. 
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ववषर् क्र.2 - मुिंबई प्रािंनतक महानगरपालिका अचधननर्म 1949 च ेकिम 205 अन्वरे् नॉन 
डडपी रस्ता घोपषत करणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.आरतीताई 
चोधे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.3- चौकािंना व रस्त्र्ािंना नािंवे िेणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे 
मा.स्वाती किाटे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.4 - पपिंपरी वाघेरे प्रभाग क्रमािंक 45 रे्िे पी सी एम सी क्वॉटारस  गीता ननवासजवळ 
रे्िे मुतारी असून  सिर मुतारीचा वापर होत नाही तसेच तेिीि घाणीमुळे पररसरातीि 
नागरीकािंना िगुधंी तसेच इतर समस्र्ािंना सामोरे जावे िागत आहे.  सवा नागरीकािंची मुतारी 
हटवण्र्ासाठी मागणी आहे. तरी सिर मतुारी पाडण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत 
पवचार करणे मा.उषा वाघेरे पाटीि र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.5 - पपिंपरीवाघेरे प्रभाग क्रमािंक 44 मध्रे् मोठर्ा कमानी बािंधणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सुननता वाघेरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.6 - डािंगेचौक रे्िीि बस स्टॉप, वाचनािर् इत्र्ािी स्ििािंतरीत करणेबाबतच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.श्रीरिंग बारणे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.7 - नामकरण करण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सुषमा 
तनपुरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.8 - पविर्ुत खािंब बििणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे 
मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा प्रस्ताव . 
ववषर् क्र.9 - पपण्र्ाच्र्ा पाण्र्ाची पाईपिाईन करणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत 
पवचार करणे मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.10 - नवीन बोअरवेि बसपवण्र्ाबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे 
मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
 

तिनिंतर सवा सन्मा.सिस्र् र्ािंनी प्रभाग सलमतीस मा.आर्ुक्त र्ािंनी उपजस्ित रहाव े
अशी सुचना करुन सिरची बैठक तहकुब करण्र्ात आिी. र्ानिंतर मा.अघ्र्क्षा र्ािंनी  आज 
रोजीची प्रभाग सलमतीची सभा तहकुब करणेत रे्त असल्र्ाच ेप्रकट केिे.  

 सही/- 
ननता पविास पाडाळे 

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

रहाटणी, पुणे ज्ञ 17 
 

 

सही/- 
प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 

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

जा.क्र.ड/सभा/कापव/ 51 /2013 
दिनािंक  29 / 4 /2013  
प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - 17 

ड प्रभाग सलमती, 
कार्यपत्रिका क्र.8 

(दिनाांक 4/1/2013 रोजीची ्हकुब सभा) 
सभावतृ्ाां् 

दिनािंक  8/2/2013      वेळ सकाळी  11.00 वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक तहकुब सभा शुक्रवार दि. 
8/2/2013 रोजी सकाळी 11.00 वाजता ड प्रभाग कार्ाािर्ाच्र्ा सभागहृामध्रे् आर्ोजजत 
करणेत आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् उपजस्ित होते. 
1.  मा.ननता पाडाळे,    अध्र्क्षा, 
2. मा.प्रमोि ताम्हणकर   सिस्र् 
3. मा.कैिासभाऊ िोपटे   सिस्र् 
4. मा.अप्पा पवार    सिस्र्  
5. मा.ननिेश बारणे   सिस्र् 
6. मा.श्रीरिंग बारणे    सिस्र् 
7. मा.पविास नािगुड े   सिस्र् 
8. मा.बापू उर्ा  शत्रघु्न काटे  सिस्र् 
9. मा.रामिास बोकड   सिस्र् 
10. मा.राजेंद्ग जगताप    सिस्र् 
11. मा.नवनाि जगताप    सिस्र् 
12. मा.प्रशािंत लशतोळे   सिस्र् 
13. मा.पवमि काळे   सिस्र्ा 
14. मा.अननता तापकीर   सिस्र्ा 
15. मा.पवमिताई जगताप   सिस्र्ा 
16. मा.झामाबाई बारणे    सिस्र्ा 
17. मा.मार्ा बारणे    सिस्र्ा 
18. मा.स्वाती किाटे   सिस्र्ा 
19. मा.आरती चोधे    सिस्र्ा 
20. मा.लशति काटे    सिस्र्ा 
21. मा.वैशािी जवळकर   सिस्र्ा 
22. मा.शकुिं तिा धराड े   सिस्र्ा 
23. मा.शैिजा लशतोळे   सिस्र्ा 
24. मा.सुषमा तनपुरे    सिस्र्ा 
25. मा.सोनािी जम    सिस्र्ा 
 र्ालशवार् मा.पी.एच.झुरे, प्रभाग अचधकारी, मा.व्ही.एम.इिंगुळकर, प्रशासन अचधकारी सभा 
शाखा, मा.िािंगट, कार्ाकारी अलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.के.जी.िोरात, कार्ाकारी अलभर्िंता पविर्ुत, 
मा.रामनाि टकिे, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.जीवन गार्कवाड, उपअलभर्िंता स्िापत्र्, 
मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता, पविर्ुत, मा.दििीप धमुाळ, उपअलभर्िंता, पविर्ुत मा.अजर् 
सुर्ावशी, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, मा.राजेंद्ग जावळे, उपअलभर्िंता पाणीपुरवठा 
पवभाग, मा.अननि राऊत, उपअलभर्िंता जिननसारण पवभाग, मा.रत्नपारखी, उपअलभर्िंता, 
स्िापत्र् उिर्ान मा. एस.डी.िगस, सहा.आरोग्र्ाचधकारी, मा.व्ही.एि.चव्हाण 
सहा.आरािंग्र्ाचधकारी इत्र्ािी अचधकारी उपजस्ित होते. 
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 सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवा उपजस्ितािंच े स्वागत करुन सभेच्र्ा 
कामकाजास सुरुवात केिी.  
 

 

ठराव क्रमािंक 58      पवषर् क्र.1 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग ज्ञ नगररचना 
सुचक - मा.स्वाती किाटे     अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे  
  सिंिभा :- क्र.नरपव/कापव/ड-1/838/2012, दिनािंक 12/12/2012 रोजीचा 
                   मा.आर्ुक्त साोो. र्ािंचा प्रस्ताव  

पपिंपरी चचिंचवड शहराची पवकास र्ोजना सन 1995 मध्रे् महाराष्ट्र शासन ननणार् 
क्र.टीपीएस-893/1276/सीआर-174/93/र्ुडी-13, दिनािंक 18 सप्टेंबर 1995 रोजी मिंजूर झािेिी 
आहे. त्र्ामध्रे् मौजे-वाकड रे्िीि स.निं.260 पै. मधीि जलमन रदहवास पवभाग व उवाररत हरीत 
पवभागात रे्त आहे तसेच स.निं. चा काही भाग मुळा निीच ेनिी ते ननळी पुररेषा, ननळी पुररेषा 
ते िाि पुररेषा व उवाररत भाग िाि पुररेषेच्र्ा बाहेर रे्त आहे. 

मौजे-वाकड जगताप डअेरी ते बािेवाडी बाणेर र्ा िोन्ही दठकाणासाठी जोडणारा मुळा 
निीवर पुि बािंधल्र्ास वाहतुकीचा प्रश्न मागी िागेि त्र्ादठकाणी पुणे मनपा व पपिंपरी चचिंचवड 
मनपा र्ािंच े सिंर्ुक्त पविर्माने पुि बाधणेत र्ावा अशी मागणी वरीि सिंिलभार् पत्रान्वरे् 
मा.आमिार श्री.िक्ष्मण जगताप र्ािंनी केिेिी आहे. 

मा.आमिार र्ािंच े पत्राचे अनुषिंगाने मा.आर्कु्त र्ािंच े कार्ाािर्ात दिनािंक 13/9/2012 
रोजी सर्ुिंक्त बैठक आर्ोजजत करणेत आिेिी होती. त्र्ामध्रे् झािेिे चचनेुसार मौजे-वाकड 
रे्िीि स.निं.260 पै. मध्रे् स्मशानभूलमिगत पुिाच ेस्िान ननजश्चत करुन वरीि सिंिभा क्र.2 
नुसार पुणे मनपाकडून नकाश ेप्राप्त झािेिे आहेत. सिरच ेनकाशावर र्ा पवभागाने 30 मी. 
रुिं िीचा रस्ता माका  करुन दिनािंक 5/10/2012 रोजी कार्ाकारी अलभर्िंता ड मुख्र्ािर् स्िापत्र् 
र्ािंचकेड े नकाश े पाठपविेिे होते. सिरच े नकाशाची तपासणी करुन वरीि सिंिलभार् पत्र क्र.3 
अन्वरे् कार्ाकारी अलभर्िंता र्ािंनी सिरच ेरस्त्र्ाची रुिं िी 35 मी.करणेबाबत मागणी केिेिी आहे. 

तिापप सिर दठकाणी मनपाच ेमिंजूर पवकास र्ोजनेत प्रस्तापवत रस्ता िाखपविेिा नाही 
त्र्ामुळे वाहतुकीच ेननर्ोजनाच ेदृष्ट्टीने व पुणे मनपानेही त्र्ािंच ेहििीत रस्ता व पुि करण्र्ाची 
तर्ारी िशापवल्र्ाने मौजे-वाकड रे्िीि स.निं.260 पै. मध्रे् मुळा निीवरीि ननर्ोजजत पुिाकरीता 
पवकास र्ोजनेव्र्नतररक्त मुळा निीपासून 45.0 मी. रुिं ि रस्त्र्ापर्तं 35.0 मी. रुिं ि रस्ता मुिंबई 
प्रािंनतक महापालिका अचधननर्म 1949 च ेकिम 205 अन्वरे् म्र्ुननलसपि रोड रस्ता घोपषत 
करणे आवश्र्क आहे. 

सिरचा रस्ता मुिंबई प्रािंनतक महानगरपालिका अचधननर्म 1949 च ेकिम 205 अन्वरे् 
घोपषत करणेकामी सिर प्रस्तावास मा.ड प्रभाग सलमतीची मिंजुरी आवश्र्क आहे. सबब 
प्रस्तुतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
    सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 59      पवषर् क्र.2 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - नगररचना 
सुचक - मा.आरती चोंधे ोे    अनुमोिक - मा.शकुिं तिा धराड े 
  सिंिभा :- मा.आरतीताई चोंधे र्ािंचा दिनािंक 4/1/2013 रोजीचा प्रस्ताव. 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ड प्रभाग कार्ाािर्ाच्र्ा कार्ाक्षेत्रातीि प्रभाग क्रमािंक 
54 पपिंपळे ननिख प्रभागातीि मौजे-वाकड रे्िीि सव्हे निंबर 210 रदहवासी पवभागातीि 
लमळकत धारकािंसाठी रस्त्र्ाची आवश्र्कता आहे. तरी पपिंपरी चचिंचवड मनपाच्र्ा मिंजूर 
आराखडर्ातीि 45 मी.डी.पी.रोडपर्तं मौजे-पप िंपळेननिख र्िीि सव्हे निंबर 27 मधनू 12 
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मी.रुिं ि रस्ता हा मौजे-वाकड रे्िीि सव्हे निंबर 210 मधनू 45 मी. रस्त्र्ापर्तं मुिंबई प्रािंनतक 
महानगरपालिका अचधननर्म 1949 च ेकिम 205 अन्वरे् 12 मी. नॉन डी.पी.रस्ता घोपषत 
करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
    सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 60      पवषर् क्र.3 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा.स्वाती किाटे     अनुमोिक - मा.लशति काटे  

  सिंिभा :- मा.स्वाती किाटे र्ािंचा दिनािंक 4/1/2013 रोजीचा प्रस्ताव. 
वॉडा क्रमािंक 53 मधीि चौकािंना व रस्त्र्ािंना सोबत जोडिेल्र्ा नकाशाप्रमाणे नािंवे िेणेस 

व त्र्ाचप्रमाणे बोडा िावण्र्ाच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

 
ठराव क्रमािंक 61      पवषर् क्र.4 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा.सुषमा तनपुरे ोे     अनुमोिक - मा.पवमि काळे  

  सिंिभा :- मा.उषा वाघेरे र्ािंचा दिनािंक 4/1/2013 रोजीचा प्रस्ताव. 
पपिंपरी वाघेरे प्रभाग क्रमािंक 45 रे्िे पी सी एम सी क्वॉटारस  गीता ननवासजवळ रे्िे 

मुतारी असून  सिर मुतारीचा वापर होत नाही तसेच तेिीि घाणीमुळे पररसरातीि नागरीकािंना 
िगुधंी तसेच इतर समस्र्ािंना सामोरे जावे िागत आहे. सवा नागरीकािंची मुतारी हटवण्र्ासाठी 
मागणी आहे. सबब सिर मुतारी पाडण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 62      पवषर् क्र.5 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - स्िापत्र् 
सुचक - मा.सुनीता वाघेरे      अनुमोिक - मा.  

  सिंिभा :- मा.सुनीता वाघेरे र्ािंचा दिनािंक 4/1/2013 रोजीचा प्रस्ताव 
पपिंपरीवाघेरे प्रभाग क्रमािंक 44 मध्रे् डअेरी र्ामा गणेश हॉटेि र्ा दठकाणी लसमेंट 

कॉव्हेटच्र्ा भव्र् कमानी बािंधणेत र्ावेत तसेच पपिंपरी कॅम्प साई चौकाच्र्ा अलिकड े
गुरुव्िारासमोर प्रेम प्रकाश मिंदिर गल्िी रे्िे िोखिंडी कमान बािंधणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 63      पवषर् क्र.6 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - स्िापत्र् 
सुचक - मा.अप्पा पवार     अनुमोिक - मा.प्रमोि ताम्हणकर  

  सिंिभा :- मा.श्रीरिंग बारणे र्ािंचा दिनािंक 4/1/2013 रोजीचा प्रस्ताव  
िेरगािंव डािंगे चौक रे्िे मनपा बस स्टॉप, वाचनािर्, पासकें द्ग इत्र्ािी बाबी आहेत. 

सध्र्ा जस्ितीत डािंगे चौक रे्िे मनपाच्र्ा वतीने पुिाच े काम चािु आहे. तसेच वरीि 
पवषर्ािंककत बाबी श्री छत्रपती लशवाजी महाराज पुतळर्ाच्र्ा समोर आहेत. तसेच डािंगेचाﾠोाकात 
मनपा बस स   ऑप असल्र्ाने सतत गिीच ेवातावरण असते. त्र्ामुळे डािंगेचौकातीि बस स्टॉप, 
वाचनािर्, पासकें द्ग डािंगेचौकापासून 150 मी.अिंतरावरती म्हणजेच मारुती मिंिीराशजेारी 
स्ििािंतरीत करण्र्ात र्ावे जेणेकरुन डािंगेचौकातीि वाहतुक सुरळीत होईि. सबब सिरच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
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ठराव क्रमािंक 64      पवषर् क्र.7 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - स्िापत्र् 
सुचक - मा. सुषमा तनपरेु      अनुमोिक - मा.शकुिं तिा धराड े  

  सिंिभा :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा दिनािंक 4/1/2013 रोजीचा प्रस्ताव 
प्रभाग क्रमािंक 59 मधुबन सािंगवी रे्िीि श्री सिंत गजानन महाराज मिंदिरासमोरीि 

स.निं.9 रे्िीि पपण्र्ाच्र्ा पाण्र्ाच्र्ा टाकीिा पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका कै.ओिंकार 
भाऊसाहेब ढोरे असे नामकरण करण्र्ाच्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 65      पवषर् क्र.8 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - पविर्ुत 
सुचक - मा. सुषमा तनपरेु      अनुमोिक - मा.शकुिं तिा धराड े  

  सिंिभा :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा दिनािंक 4/1/2013 रोजीचा प्रस्ताव 
प्रभाग क्रमािंक 59 मधबुन सािंगवी रे्िीि मधबुन सोसार्टी गल्िी निं.1 ते 9 पविर्ुत 

पवभागाकडीि बसपविेिे पविर्ुत खािंब खपु दिवसापुवी बसपविेिे असल्र्ाने ते गिंजिेल्र्ा 
आवस्िेत आणण मोडकळीस आिेिे आहेत. नागरीकािंच्र्ा सुरक्षा िक्षात घेऊन ते सिंपुणा पविर्ुत 
खािंब बििुन नवीन खािंब बसपवण्र्ाच्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे.  

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 66      पवषर् क्र.9 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - पाणीपुरवठा  
सुचक - मा. सुषमा तनपरेु      अनुमोिक - मा.शकुिं तिा धराड े  

  सिंिभा :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा दिनािंक 4/1/2013 रोजीचा प्रस्ताव 
प्रभाग क्रमािंक 59 मधबुन सािंगवी मधीि मधबुन सोसार्टी गल्िी निं.1 ते 9 भागात 

वाढणारी िोकसिंख्र्ा पवचारात घेऊन त्र्ादठकाणी पाणीपुरवठा करणारी पाईप िाईन आहेत परिंत ु
पवरुध्ि दिशिेा पाईपिाईन नसल्र्ामुळे समोरीि घरमािकािंना नळकनेक्शन घेण्र्ासाठी समोरीि 
रस्ता खोिावा िागतो तसेच िोन्ही बाजुचर्ा घरािंकरीता एकच पाईपिाईन असल्र्ामुळे 
पाणीपुरवठा कमी प्रमाणात होत आहे. रस्ता न खोिण्र्ासाठी व स्िापत्र् पवभागाचा खचा कमी 
करण्र्ासाठी सिर दठकाणी डबि नवीन पॅररि िाईन टाकण्र्ासाठीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 67      पवषर् क्र.10 
दिनािंक 8/2/2013      पवभाग - पाणीपुरवठा 
सुचक - मा. सुषमा तनपरेु      अनुमोिक - मा.शकुिं तिा धराड े  

  सिंिभा :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा दिनािंक 4/1/2013 रोजीचा प्रस्ताव 
प्रभाग क्रमािंक 59 मधबुन सािंगवी भागामध्रे् बरेचसे बोअरवेि जुने व नािरुुस्त व बिंि 

आवस्िेत आहेत. तरी ब-र्ाच वेळा पाणीपुरवठर्ाचा प्रश्न ज्र्ावेळेस उपजस्ित होतो त्र्ावेळेस 
पाण्र्ाची टिंचाई ननमााण होते. तरी नवीन बोअरवेि बसपवण्र्ाबाबतच्र्ा 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 ज्ञ 17 
 

 

सही/- 
प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 

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

जा.क्र.ड/सभा/कापव/ 52/2013 
दिनािंक 29 /4/2013  
प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 


