
      पपरी चचवडमहानगरपािलका,  
ड ेि य कायालय, रहाटणी  – ४११०१७ 

मा. ड भाग सिमती सभा 
        कायपि का . २ 
                                                                सभावृ ांत 
दनांक - ७/०६/२०१९             दुपारी१२.००वा. 

 पपरी चचवड महानगरपािलका मा.ड भाग सिमतीची माहे जुन२०१९ ची मािसक सभा दनांक -
०७/०६/२०१९ रोजी दुपारी १२.००वा. ड ेि य कायालया या छ पती शा  महाराज सभागृह येथे आयोजीत 
कर यात आली. यास खालील माण ेस माननीय सद य उपि थत होत.े 

१) मा. कदम  शिशकांत गणपत              सभापती 
२) मा. ीमती दशले रेखा राजेश                       सद या 
३) मा. ी. कलाटे रा ल तानाजी     सद य 
४) मा. ी. कलाटे मयूर पांडुरंग सद य               सद य 
५) मा. ी. कामठे तुषार गजानन    सद य 
६) मा. ीमती  च धे आरती सुरेश    सद या 
७) मा. ी. क पटे सं दप अ ण                सद य 
८) मा. ीमती. कुटे िनमला संजय                       सद य 
९) मा. ीमती.िशतल िवठठल उफ नाना काटे        सद या 
१०)  मा. ी.िवठठल उफ नाना काटे                       सद य 
११) मा. ी. आंगोळकर सागर सुिनल    सद य  
१२)  मा. ीमती लोखंड ेचंदा राजू    सद या 

                        ------------ 
तसेच खालील माण ेनामिनदिशत सद य बैठक स उपि थत होते. 
१)  मा. ी. नखात ेसंदीप भानुदास  
२)  मा. ी. जगताप महेश द ा य  

 
 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.बाबासाहेब गलबले, कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. 
िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी,  मा. सं या वाघ,  मा. सुिनल पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. माधव सोनवणे, 
उपअिभयंता, िव ुत, मा. सुयकांत मोिहते, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. सुपे . लेखािधकारी, मा. एस.एस. 
गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. सुिनल भागवानी, उपअिभयंता, नगररचना, मा. ए.टी. माळी, किन  अिभयंता, 
बीआरटीएस िवभाग, मा. हेमंत देसाई, किन  अिभयंता, नगररचना, मा. सी.ए. मोरे, किन  अिभयंता, पयावरण, मा. 
कदम वषा,किन  अिभयंता, थाप य, मा. भालेराव एस. डी., किन  अिभयंता िव ुत, मा. धुमाळ वीण, मा. एस.य.ु 



कुतवळ, मा. अिमन दि त, मा. शरद मोरमारे, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. रोकड ेजयवंत बी., मा. सोनवण े
अतुल,  मा. मोरे शिशकांत, मा. सौदाई आर. एम., मा.कोतवडेकर संदीप, आरो य िनरी क, मा. पटेल जे. ही., उ ान 
िनरी क, मा. दुदुसकर सुिनल, मा. खैरे जी.एन.  उ ान सहा यक, इ. अिधकारी उपि थत होत.े                         
                                                            ---------- 

शासन अिधकारी तथा सिचव : माहे जुन २०१९ या दनांक-०७/०६/२०१९ रोजीचे मािसक सभेच े

कामकाज सु  कर यात मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : आज या सभेच ेकामकाज सु  कर यात मा यता देणेत येत आहे. 

नविनवािचत सभापती ी. शिशकांत गणपत कदम यांची मा.ड भाग सिमतीवर पुन:  सभापती हणुन 

िनवड झा याचे कारणा तव यांचा ड ेि य कायालय व भाग सिमती या सव स मा. सभासदां या वतीन ेमा. ेि य 

अिधकारी ी. िवजय खोराटे यांचे ह त ेपु पगु छ देऊन स कार कर यात आला. 

शासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा : मागील सभा कायपि का . १३ माहे माच २०१९ चा 

सभावृ ांत कायम कर यात मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : माहे माच २०१९ कायपि का . १३ चा सभावृ ांत कायम कर यात मा यता देणेत येत आहे.  

शासन अिधकारी तथा सिचव , सभाशाखा :स मा. सद य यांनी सादर केलेले ऐनवेळच ेिवषय दाखल क न घेणेस 

मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : स मा. सद ययांनी सादर केलेले ऐनवेळच ेिवषय दाखल क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तदनंतर माहे जुन २०१९ या िनयिमत सभेच ेकामकाज सु  कर यात आले . 
 

मा. सद य यांनी मागणी केलेनुसार व मा. सभापती यांच ेमा यतेन ेऐनवेळच ेिवषय दाखल क न घे यात आले .  
 

िवषय . १ : भाग . २६ वाकड पपळे िनलख मौज े पपळे िनलख स ह न.ं ६५मधुन जो ६० फुटी डी.पी. 
र ता जातो सदरील जागा ही ी. दपक टकले संद भय ची मालक  ह ाची ६०फुटी डी.पी. साठी संपा दत केली 
असुन, या र या या चौकाला दानशुर व समाजसेवक “ वग य ीपती रावजी टकले” यांचे नाव तेथील 
थािनक  नागरीकां या मागणी नुसार घोिषत करण.े 

 
िवषय . २ : मौजे पुनावळे व प रसराम य े मोठया माणात लोकव तीत वाढ होत असुन स ि थतीत 

अि त वातील र त ेव भिव यातील डी.पी. र त ेवाहतुक या दृ ीन ेकमी पडू शकतात. यामुळे मौजे पुनावळे येथील 
वाहतुक सम या दूर करणेकरीता पुनावळे येथील स ह न.ं १२ व १३ मधुन पांढरेव ती कड ेजाणा-या १८.०० मी. ं द 



डी.पी. व मंुबई बँगलोर महामहागाकडून कोयतेव ती कड ेजाणा-या ३०.०० मी. ं द डी.पी. र याला जोडणे करीता पूव 
–पि म दशेला १२.०० मी. ं दीचा डी.पी. र ता कलम २०५ अंतगत घोिषत करण ेबाबत 
 

िवषय . ३ : मौजे पुनावळे येथील जांबे ह ी शेजारील ना याजवळ स ह न.ं ४१ व ४२ मधुन जांबे ह ीलगत 
असले या ना यालगत ९.०० मीटर ं दीचा डी.पी.र ता महारा  मनपा अिधिनयम कलम २०५ अ वये घोिषत 
करणेबाबतचा ताव पारीत झाला असुन सदर ठकाणची गरज पाहता सदर ना या शेजा न जाणारा र ता हा ९.०० 
मीटर ं दी ऐवजी१२.००मीटर ं दीचा घोिषत करणेबाबत दु त ठराव करण े
 

िवषय . ४ : महारा ाच े सुपु  तसेच देशातील पिहले वैयि क कारातील ऑ लिपक पदक िवजेत े आिण 
आजतागायत महारा ाच े एकमेव वैयि क डा कारातील ऑ लिपक पदक िवजेत े पैलवान खाशाबा जाधव 
महारा ा या खेळातील सुवण अ रानी िलहावे अस ेनाव खेळाडूंचा आदश तसेच सामािजक बांिधलक  जपणारे थोर 
खेळाडू ि म व असुन वाकड येथील भुमकर चौका शेजारील शै िणक िवभाग हणुन िस दीस येत असलेला प रसर 
जो एन एच ४ येथून सु  होतो. इं दरा कुल, अ रा कुल, ेरणा आ म, िबझनेस कुल, व ड कुल, तसेच उ  ु
सदिनका असलेला र ता या र या या सु वातीस पैलवान खाशाबा जाधव यांचे मरणाथ कमानीचे काम कर यात येऊन 
याच र याला पुढे शेवटपयत ऑ लिपक पदक िवजेत ेपैलवान के.डी. उफ खाशाबा जाधव अस ेनाव देणे 

  
                         तदनंतर िवषयपि केवरील िवषयांवर खालील माण ेमा यता देणेत आली. 
 
िवषय . १                                                                                              ठराव . २ 
दनांक : ०७/०६/२०१९                                                                           िवभाग : शासन िवभाग  

सूचक :मा. संदीप अ ण क पटे                                                                      अनुमोदक :मा. आरती सुरेश च धे  
संदभ: ेि य अिधकारी यांचकेडील द.  ५ / ६ /२०१९ रोजीचा ताव 
 मा.ड भाग सिमतीची सभा येक मिह या या पिह या शु वारी दुपारी १२.०० वा.(जर शु वारी सावजिनक 
सु ी अस यास दुसरे दवशी) भाग सिमतीची सभा आयोजीत कर याच े तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमंजूर झाला. 
                                                                        --------- 
 
िवषय . २                                                                                              ठराव . ३ 
दनांक : ०७/०६/२०१९                                                                           िवभाग : थाप य िवभाग  

सूचक :मा. संदीप अ ण क पटे                                                                      अनुमोदक :मा. आरती सुरेश च धे  
संदभ: मा. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील द.११/०३/२०१९ रोजीचा ताव 

 भाग . २६ वाकड – पपळे िनलख ह ीतील ध रावेत बी.आर.टी.मागावर मौज ेस ह नं. २१० बी पाक 
ीट येथे जो सब-वे उभार यात आला आहे या सब-वेला पाक ीट सब-वे, क पटे व ती , वाकड  हे नाव तेथील 



थािनक सदिनका धारक तसेच थािनक नागरीकां या मागणीनुसार  नामकरण करणेस/घोिषत करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमंजूर कर यात आला. 
                                                                      -------- 
िवषय . ३                                                                                             ठराव . ४ 
दनांक : ०७/०६/२०१९                                                                           िवभाग : थाप य िवभाग  

सूचक :मा. संदीप अ ण क पटे                                                             अनुमोदक :मा. आरती सुरेश च धे  
 संदभ: मा. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील द.०९/०३/२०१९ रोजीचा ताव 
 भाग . २६ वाकड पपळे िनलख मौज े वाकड स ह नं. २५१ मानकर चौक क पटे व ती लगत छ पती 
चौकाकड ेजाताना डा ा बाजूस जो पिहला र ता लागतो यास “हरी ओम िनवास रोड कसपटे् व ती वाकड” असे नाव 
नामकरण करणेस/घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमंजूर कर यात आला. 
                                                                     -------- 
िवषय . ४                                                                                            ठराव . ५ 
दनांक : ०७/०६/२०१९                                                                           िवभाग : थाप य िवभाग  

सूचक :मा. संदीप अ ण क पटे                                                             अनुमोदक :मा. आरती सुरेश च धे  
 संदभ: मा. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील द.०९/०३/२०१९ रोजीचा ताव 
 भाग . २६ वाकड पपळे िनलख मौज ेवाकड स ह नं.२०९ येथे जो जलकंुभ (पा याची टाक ) उभार यात 
येणार आहे या जलकंुभास “कै. िव ण ूिवठोबा क पटे” जलकंुभ क पटे व ती वाकड अस ेनाव तेथील सदिनकाधारक तसेच 
तेथील थािनक नागरीकां या मागणीनुसार मागणीनुसार  नामकरण करणेस/घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमत ेमंजूर कर यात आला. 
                                                                           -------- 
 तदनंतर स मा.सद य यांनी सादर केलेले व मा.सभापती यांच ेमा यतेन ेदाखल क न घे यात आले या ऐन 
वेळच ेिवषयांवर खालील माण ेमा यता देणेत आली. 
िवषय . ५                                                                                           ठराव . ६ 
दनांक : ०७/०६/२०१९                                                                        िवभाग : थाप य िवभाग  

सूचक :मा. संदीप अ ण क पटे                                                                   अनुमोदक :मा. आरती सुरेश च धे  
 संदभ: मा. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील द.०५/०६/२०१९ रोजीचा ताव 

भाग . २६ वाकड पपळे िनलख मौजे पपळे िनलख स ह नं. ६५ मधुन जो ६०फुटी डी.पी. र ता जातो 
सदरील जागा ही ी. दपक टकले संद भय ची मालक  ह ाची ६०फुटी डी.पी. साठी संपा दत केलीअसुन, या 
र या या चौकाला दानशुर व समाजसेवक “ वग य ीपती रावजी टकले” यांच ेनाव तेथील थािनक  नागरीकां या 
मागणीनुसार घोिषत करणेच े तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमंजूर कर यात आला. 
                                                                     -------- 



िवषय . ६                                                                                        ठराव . ७ 
दनांक : ०७/०६/२०१९                                                                     िवभाग : नगररचना िवभाग  

सूचक :मा. रेखा राजेश दशले                                                                  अनुमोदक :मा. िनमला संजय कुटे 
  
           संदभ: मा. रेखा राजेश दशले यांचेकडील द.०७/०६/२०१९ रोजीचा ताव 
मौजे पुनावळे व प रसराम ये मोठया माणात लोकव तीत वाढ होत असुन स ि थतीत अि त वातील र त े व 
भिव यातील डी.पी. र त े वाहतुक या दृ ीन े कमी पडू शकतात. यामुळे मौजे पुनावळे येथील वाहतुक सम या दूर 
करणेकरीता पुनावळे येथील स ह न.ं १२ व १३ मधुन पांढरे व तीकड ेजाणा-या १८.०० मी. ं द डी.पी. व मंुबई बँगलोर 
महामहागाकडून कोयते व तीकड ेजाणा-या ३०.०० मी. ं द डी.पी. र याला जोडणेकरीता पूव –पि म दशेला१२.०० 
मी. ं दीचा डी.पी. र ता कलम २०५ अंतगत घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमंजूर झाला. 
                                                                   ----------- 
िवषय . ७                                                                                           ठराव . ८ 
दनांक : ०७/०६/२०१९                                                                           िवभाग : थाप य िवभाग  

सूचक :मा. रेखा राजेश दशले                                                                  अनुमोदक :मा. िनमला संजय कुटे 
 संदभ: मा. रेखा राजेश दशले यांचेकडील द.०७/०६/२०१९ रोजीचा ताव 

मौजे पुनावळे येथील जांबे ह ीशेजारील ना याजवळ स ह नं. ४१ व ४२ मधुन जांबे ह ीलगत असले या 
ना यालगत ९.०० मीटर ं दीचा डी.पी. र ता महारा  मनपा अिधिनयम कलम २०५ अ वये घोिषत करणेबाबतच े

तावास माहे जानेवारी २०१९ या सभेत मंजुरी देणेत आली आहे. सदर ठरावास दु ती सुचिव यात आली असुन  
मौज ेपुनावळे येथील  जांबे ह ीशेजारील ना याजवळ स ह नं. ४१ व ४२ मधुन जांबेह ीलगत असले या ठकाणची 
गरज पाहता  सदर ना या शेजा न जाणारा र ता हा ९.०० मीटर ं दी ऐवजी१२.००मीटर ं दीचा घोिषत 
करणेबाबतच े दु त तावास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमत ेमंजूर झाला. 
                       --------- 

िवषय . ८                                                                                        ठराव . ९ 
दनांक : ०७/०६/२०१९                                                                     िवभाग : थाप य िवभाग  

सूचक :मा. मयुर पांडुरंग कलाटे                                                                अनुमोदक :मा. मा. रेखा राजेश दशले 
 संदभ: मा. मयुर पांडुरंग कलाटे  यांचेकडील द.०७/०६/२०१९ रोजीचा ताव 

महारा ाच े सुपु  तसेच देशातील पिहले वैयि क कारातील ऑ लिपक पदक िवजेत े आिण आजतागायत 
महारा ाच ेएकमेव वैयि क डा कारातील ऑ लिपक पदक िवजेत ेपैलवान खाशाबा जाधव महारा ा या खेळातील 
सुवण अ रानी िलहावे असे नाव खेळाडूंचा आदश तसेच सामािजक बांिधलक  जपणारे थोर खेळाडू ि म व असुन 
वाकड येथील भुमकर चौकाशेजारील शै िणक िवभाग हणुन िस दीस येत असलेला प रसर जो एन एच ४ येथून सु  
होतो. इं दरा कुल, अ रा कुल, ेरणा आ म, िबझनेस कुल, व ड कुल, तसेच उ  ुसदिनका असलेला र ता या 



र या या सु वातीस पैलवान खाशाबा जाधव यांच े मरणाथ कमानीचेकामकर यातयेऊनयाचर याला पुढे शेवटपयत 
ऑ लिपक पदक िवजेत ेपैलवान के.डी. उफ खाशाबा जाधव अस ेनाव देणेबाबतच े तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमंजूर कर यात आला. 

                                                           --------- 

मा. सभापती यांच ेमा यतेन ेमा .ड भाग सिमती सद य ीमती आरती च धे यांनी भागातील कामे होत 

नसलेबाबत, मा.तुषार कामठे यांनी घंटागाडी कामकाजास अनुस न नाराजी  केली.मा.सद य ी.रा ल कलाटे 

यांनी नगररचना िवभागाच े अिधका-यां या अनुपि थतीस अनुस न नाराजी  केली. तसेच नाले साफसफाई या 

अनुषंगान ेकाळा खडक येथील ेनेजच ेपाणी ना यात सोड याबाबतची व तुि थती िनदशनास आणून दली . 

मा. सभापती : माहे जुनच ेसभेस ब-याच िवभागांच े िवभाग मुख उपि थत रािहलेले नाहीत. ही बाब यो य 

नाही. याबाबत संबंिधतांना जाणीव क न देणेकामी ेि य कायालय तराव न प  पाठिव यात यावे व सव उपि थत 

अिधकारी यांनी स मा.सद यांनी या िवषयांबाबत यांच ेमत मांडले आहे या िवषयांबाबतची मािहती यांना ता काळ 

देणेची कायवाही करावी. तसेच पावसाळा सु  हो यापूव  नाले साफसफाईची कामे पूण करणेत यावीत, जलिन:सारण 

िवभागान े ेनेज साफसफाई, थाप य िवभागान े टॉम वॉटर ेन या कामांबाबतची कायवाही पुण करावी अशा सूचना 

देऊन माहे जुन २०१९ ची सभा संप याच ेजाहीर करतो.      

                                                                                                         सही/- 
        सभापती, 

दनाकं -  .ड ेका/कािव/३५/२०१९                                                           ड भाग सिमती, 
दनांक – ०९/०५/२०१९                                                                         पपरी चचवड महानगरपािलका, 

                                                                                                    रहाटणी, पुणे - १७ 
 

                                                                                                            सही/- 
         शासन अिधकारी तथा सिचव,              

                                                                                                    ड भाग सिमती,  
                                                                                          पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                                                    रहाटणी, पुणे - १७ 

 

 

 


