
                  पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ११ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक ०६/०२/२०१५                                                               दुपारी १२.०० वा. 

 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे फे ुवारी २०१५ ची 
मािसक सभा शु वार दनांक ०६/०२/२०१५ 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. ीमती आरती सुरेश च धे   अ य ा 
२. मा. ीमती सुिनता राजेश वाघेरे  सद या 
३. मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील) सद या 
४. मा. ीम. काळे िवमल रमेश   सद या 
५. मा. ीमती तापक र अिनता म छ   सद या 
६. मा. ी.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे  सद य 
७. मा. ी. बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
८. मा. ीमती िशतल िव ल उफ नाना काटे सद या 
९. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड  सद य 
१०. मा. ीमती जवळकर वैशाली रा ल  सद या 
११.मा. ी. जगताप राज  गणपत   सद य               
                                          ---------- 
     यािशवाय मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा. मनोज लोणकर, शासन 

अिधकारी तथा सिचव, मा. गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता थाप य, मा.िवनय ओहोळ,  मा. 
र पारखी,उपिअ भयंता थाप य, मा. ही. के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. अजय जाधव, मु य 
आरो य िनरी क, मा. देसले, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, मा. पाडवी, किन  ठ अिभयंता, 
िव ुत िवभाग इ. अिधकारी उपि थत होते. 

 
मा. अ य ा : सव उपि थत स मा. नगरसद य व अिधकारी यांचे वागत क न बैठक स 

सु वात करणेत येत आहे. 
मा. सिचव : स मा. सद यांनी सादर केलेले ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घेणेत येणेकामी 

मा यता िमळावी. 
तदनंतर मा. सद य यांचे मागणी माणे व मा. अ य  यांचे मा यतेने सभेम ये खालील माण े

ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आल.े 
१) भाग . ५४  पपळे िनलख येथील पपरी चचवड महापािलकेचे कै. सोपानराव नथोबा  
  इंगवल ेव कै. भाऊसाहेब नथोबा साठे या शाळेतील सभागृहास कै. ल मण बळवंत माने गु जी) यांचे 
नाव देणेबाबत  
२) भाग . ५५ मधील हॉटेल गो वद गाडन गेट शेजारील बस थांबा काढणे व याच ठकाणी नवीन 
बस थांबा बांधुन देण े
३) भाग . ५५ रहाटणी मनपा शाळा ते रहाटणी गावठाण दर यान या र यावरील झाडे 
वाहतुक स अडथळा ठरत अस याचे नागरीकांकडून त ारी येत असलेने सदर वाहतुक स अडथळा 
ठरणारी झाडे काढणे 
४) भाग . ५५ पपळे सौदागर येथील महादेव मं दराजवळील वाचनालय नादु त झालेले 
अस याने व तेथे रा ी या वेळी गैर कार होत अस याबाबत नागरीकांकडून त ारी येत असलेने सदर 
वाचनालय काढून टाकणे 
५) भाग . ४४ अशोक िथएटर मधील महापािलकेचे सावजिनक वाचनालय गे या २५ वषापासुन 
असुन ते स या मोडकळीस आलेल ेआह.े भागातील नागरीकां या मागणीनुसार पधा परी ा क , व 
मिहला भिगन साठी िजम, योगा िश ण वग सु  करणेकामी नवीन इमारत चांग या व अ याधुिनक 
प दतीने बांधणेबाबत  



६)स.नं. २९ मधील िशवराज नगर रहाटणी येथे गेली ४० वषापासुन गोडांबे प रवार कायम व पी 
रिहवाशी अस याने सदर प रसराला गोडांबे व ती असे नामकरण करण े
७) स.नं. २९ मधील िशवराज नगर रहाटणी येथे वामी समथ मठ ते पाक रॉयल मागाचे नामकरण 
कब ीपटू कै.िव ण ुह रभाऊ गोडांबे असे करणे 
८) भाग . ४५ मधील वैभवनगर र याम ये  येणारा वृ  तोडणे तसेच वाघेरे कॉलनी .२ म ये 
जोग महाराज उ ानातील झाडांची मुळे उ ाना या सीमा भतीलगत असले या घरां या भतीम ये 
गेली असुन या घरां या भत ना तडा गे या असलेने सदर उ ानातील झाडे काढणेबाबत 
९) भाग . ४५ मधील पीसीएमसी कॉलनी, तुळजा भवानी मं दरावळील मनपाचे संडास लॉक, 
तसेच नव महारा  शाळेजवळील कॉनरला असलेल े शौचालय, १०० फुटी रोड पपरीगाव ते काटे 
पपळे रोडला जोडणा-या रोडला एक शौचालय यांची ि थती अ यंत खराब असुन या संडास लॉकचा 

व शौचालयाचा वापर नागरीक करत नसलेने सदर संडास लॉक व शौचालय पाडणेबाबत तसेच 
भाग . ४५ मधील छ पती  िशवाजी चौक येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दवाखाना असुन याला 

लागुन महापािलकेचे वाचनालय आहे. सदर वाचनालयाम ये बसुन लोक दा  िपतात व इतर चाळे 
करीत  असलेने सदर वाचनालय तेथून काढ याबाबत  
१०)ड ेि य कायालयाकडील सन २०१४-१५ चे सुधारीत व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप क 
मा. भाग सिमतीसमोर अवलोकनाथ सादर करणेबाबत  

मा. अ य ा : ऐनवेळचे िवषय दाखल क न अंदाजप काचे कामासाठी सदर सभा दनांक 
१३/०२/२०१५ रोजी दुपारी ११.०० वाजेपयत सभा तहकुब करणेत यावी. 

मा. रामदास बोकड : मा. अ य  यांचे सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा. अ य ा – आजची सभा दनांक १३/२/२०१५ रोजी दुपारी ११.०० वाजेपयत तहकुब 

करणेत येत आहे.  
                                                                                    सही/- 

    (आरती च धे ) 
     सभापती 

                                                                      ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                           रहाटणी ४११०१७ 

मांक – ड/१३/कािव/ १४/२०१५ 
दनांक –  १२/०२/२०१५                                                                                                                           

                                                                                    सही/- 
                                                                          शासन अिधकारी तथा  
                                                                              सिचव (सभाशाखा) 
                                                                               ड भाग सिमती 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                      ड भाग सिमती, 
                                     कायपि का . ११ 
                                       सभावृ ांत 

दनांक  १३/०२/२०१५                                                                    दुपारी १२.०० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे फे वुारी २०१५ ची तहकुब 
मािसक सभा शु वार दनांक १३/०२/२०१५ 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. ीमती आरती सुरेश च धे         अ य ा 
२ मा. ी. अ ण मदन टाक    सद य 
३  मा. ीमती सुिनता राजेश वाघेरे   सद या 
४ मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  सद या 
५ मा. ी.िवनोद जयवंत नढे    सद य 
६ मा. ीमती तापक र अिनता म छ   सद या 
७ मा. ी.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे   सद य 
८ मा. ी. बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
९ मा. ीमती िशतल िव ल उफ नाना काटे  सद या 
१० मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
११ मा. ीमती जवळकर वैशाली रा ल  सद या 
१२       मा. ी. जगताप राज  गणपत    सद य               
                                ---------- 
   यािशवाय मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा. मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 

तथा सिचव, मा. गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. रामदास तांबे, कायकारी अिभयंता, 
पाणीपुरवठा, मा.िवनय ओहोळ,  मा. र पारखी,उपिअ भयंता थाप य, मा. ही. के. बडाळे, सहा. 
आरो यािधकारी, मा. अजय जाधव, मु य आरो य िनरी क, मा. देसले, मा. जावळे, उपअिभयंता, 
पाणीपुरवठा िवभाग, मा.िनतीन देशमुख,उपअिभयंता, िव ुत, मा. पाडवी, किन  ठ अिभयंता, िव ुत 
िवभाग, मा.गोसावी, उ ान िनरी क, मा. गायकवाड, सोनवणे, आरो य िनरी क इ. अिधकारी 
उपि थत होते. 

 
मा. अ य ा : सव उपि थत स मा. नगरसद य व अिधकारी यांचे वागत क न बैठक स 

सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा. सिचव : मागील सभा कायपि का . १० चा सभावृ ांत कायम करणे 

 मा. अ य ा : मागील सभा कायपि का . १० चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
 

मा. सिचव : ड भाग सिमती कायपि केवरील िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
 
ठराव .  ४०                                                            िवषय . १  
दनांक  १३/०२/२०१५                                               िवभाग – शासन        

 संदभ : ड ेि य अिधकारी यांचेकडील िवषय .ड े/१/कािव/११४/२०१५ द.  
          ०३/०२/२०१५ रोजीचा ताव 
 

ड ेि य कायालय शासन  िवभागाकडील  “ वास भ ा“  या लेखािशषावर स या असलेली 
तरतूद अपुरी अस याने शासन िवभागाकडील  आकि मक खच  प रिश  ब मधील “इतर खच“  या 
लेखािशषावरील र. . २०,०००/- इतक  तरतुद  वास भ ा या लेखािशषावर वग करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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



ठराव .   ४१                                                                       िवषय . २  
दनांक  १३/०२/२०१५                                               िवभाग – थाप य िवभाग  

           सुचक – मा.   आरती च धे                                         अनुमोदक– मा. कैलासभाऊ थोपटे 
संदभ : मा. आरती च धे यांचा  दनांक १३/०२/२०१५ रोजीचा ताव 

भाग . ५४  पपळे िनलख येथील पपरी चचवड महापािलकेचे “कै. सोपानराव नथोबा  
इंगवल”े व  कै. भाऊसाहेब नथोबा साठे” या शाळेतील सभागृहास “कै. ल मण बळवंत माने (गु जी)” 
यांचे नाव देणे या तावास  मा यता देणेत येत आहे.  

                          ----------------- 
ठराव .    ४२                                                                िवषय . ३  
दनांक  १३/०२/२०१५                                               िवभाग – थाप य िवभाग  

 सुचक – मा.   श ु  काटे                            अनुमोदक– मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे 

संदभ : मा.  श ु  उफ बापू   िसताराम काटे  यांचा  दनांक १३/०२/२०१५ रोजीचा ताव 
भाग . ५५ मधील हॉटेल गो वद गाडन गेट शेजारील बस थां याची अव था फार वाईट 

झाली असुन तो मोडकळीस आलेला आहे. प र सरातील लहान मुले,  ि या  व ये  नागरीक आजही 

सदर बस थां याचा वापर करीत असुन सदर बस थां याची अव था मोडकळीस आली अस याने सदर 
बसथांबा काढणे व याच ठकाणी नवीन बस थांबा बांधुन देणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत 
आहे.    ------------ 

ठराव .   ४३                                                                 िवषय . ४  
दनांक  १३/०२/२०१५                                               िवभाग – थाप य िवभाग  

 सुचक – मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे                  अनुमोदक– मा. िवमल रमेश काळे 
संदभ :  मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे  यांचा  दनांक १३/०२/२०१५ रोजीचा ताव             

भाग . ५५ रहाटणी मनपा शाळा ते रहाटणी गावठाण दर यान या र यावरील झाडे 
वाहतुक स अडथळा ठरत होत अस या या नागरीकांकडून त ारी येत अस याने सदर ठकाणची 
वाहतुक स अडथळा ठरत असलेली झाडे काढणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  

                           --------------- 
ठराव . ४४                                                                    िवषय . ५  
दनांक  १३/०२/२०१५                                               िवभाग – थाप य िवभाग  

 सुचक – मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे                  अनुमोदक– मा. िवमल रमेश काळे 
संदभ :  मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे  यांचा  दनांक १३/०२/२०१५ रोजीचा ताव             

भाग . ५५ पपळे सौदागर येथील महादेव मं दराजवळील वाचनालय नादु त झालेले 
अस याने व तेथे रा ी या वेळी गैर कार होत अस याबाबत नागरीकांकडून त ारी येत असलेने सदर 
वाचनालय काढून टाकणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  

                 ------------ 
ठराव . ४५                                                                    िवषय . ६  
दनांक  १३/०२/२०१५                                               िवभाग – थाप य िवभाग  

 सुचक – मा. सुिनता राजेश वाघेरे                       अनुमोदक– मा. रामदास गेणभाऊ बोकड 
संदभ :  मा. सुिनता राजेश वाघेरे  यांचा  दनांक १३/०२/२०१५ रोजीचा ताव             

भाग . ४४ अशोक िथएटर मधील महापािलकेचे सावजिनक वाचनालय गे या २५ 
वषापासुन असुन ते स या मोडकळीस आलेल े आह.े भागातील नागरीकां या मागणीनुसार पधा 
परी ा क , व मिहला भिगन साठी िजम, योगा िश ण वग सु  करणेकामी नवीन इमारत चांग या 
व अ याधुिनक प दतीने बांधणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  

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



ठराव .४६                                                                    िवषय . ७ 
दनांक  १३/०२/२०१५                                               िवभाग – थाप य िवभाग  

 सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे       अनुमोदक– मा. रामदास गेणभाऊ बोकड 
 
 संदभ :  मा. कैलासभाऊ थोपटे  यांचा  दनांक १३/०२/२०१५ रोजीचा ताव       

स.नं. २९ मधील िशवराज नगर रहाटणी येथे गेली ४० वषापासुन गोडांब ेप रवार कायम 
व पी रिहवाशी अस याने सदर प रसराला“ गोडांबे व ती“ असे नामकरण करणचेे तावास 

मा यता देणेत येत आहे.  
                                             -------------- 
ठराव .४७                                                                    िवषय . ८ 
दनांक  १३/०२/२०१५                                               िवभाग – थाप य िवभाग  

 सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे             अनुमोदक– मा. रामदास गेणभाऊ बोकड 
संदभ :  मा. कैलासभाऊ थोपटे  यांचा  दनांक १३/०२/२०१५ रोजीचा ताव       
 
 स.नं. २९ मधील िशवराज नगर रहाटणी येथे वामी समथ मठ ते पाक रॉयल मागाचे 

नामकरण कब ीपटू “ कै.िव ण ुह रभाऊ गोडांब ेमाग  “ करणेचे तावास मा यता देणेत येत आह.े  
                                            -------------- 
ठराव . ४८                                                               िवषय . ९ 
दनांक  १३/०२/२०१५                                          िवभाग – थाप य िवभाग  

 सुचक – मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील)         अनुमोदक – मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे 
 संदभ : मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील)   यांचा  द. १३/०२/२०१५ रोजीचा ताव 
 
 भाग . ४५ मधील वैभवनगर र याम ये एक झाड असुन या झाडामुळे दवसा व 

रा ी अपघात होतात. याच माणे सदर झाड र ता ं दीकरणासाठी आरि त जागेम य ेआहे.  सदर 
झाड  तोडणे तसेच वाघेरे कॉलनी .२ म य े जोग महाराज उ ानातील झाडांची मुळे उ ाना या 
सीमा भतीलगत असले या घरां या भतीम ये गेली असुन या घरां या भत ना तडा गे या असलेने 
सदर उ ानातील झाडे काढणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े  

                                               -------------- 
ठराव .४९                                                                    िवषय . ९ 
दनांक  १३/०२/२०१५                                               िवभाग – थाप य िवभाग  

 सुचक – मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील)         अनुमोदक – मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे 
संदभ : मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील)   यांचा  द. १३/०२/२०१५ रोजीचा ताव  
 

भाग . ४५ मधील पीसीएमसी कॉलनी, तुळजा भवानी मं दरावळील मनपाचे संडास 
लॉक, तसेच नव महारा  शाळेजवळील कॉनरला असलेल ेशौचालय, १०० फुटी रोड पपरीगाव ते 

काटे पपळे रोडला जोडणा-या रोडला एक शौचालय यांची ि थती अ यंत खराब असुन या संडास 
लॉकचा व शौचालयाचा वापर नागरीक करत नसलेने सदर संडास लॉक व शौचालय पाडणेबाबत 

तसेच भाग . ४५ मधील छ पती  िशवाजी चौक येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दवाखाना असुन 
याला लागुन महापािलकेचे वाचनालय आह.े सदर वाचनालयाम ये अवैध कामे चालत असलेने सदर 

वाचनालय तेथून काढ याबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  
                             --------------- 
 



ठराव .  ५०                                                           िवषय . १० 
दनांक: १३/०२/२०१५                                              िवभाग : शासन िवभाग 

      संदभ : ड ेि य  अिधकारी यांचेकडील ताव . ड /े३/कािव/७०/१५ द.  
           ६/२/२०१५ 
ड ेि य कायालयाकडील सन २०१४-१५ चे सुधारीत व सन २०१५-१६ चे मुळ 

अंदाजप क मा. भाग सिमतीसमोर अवलोकनाथ सादर करणते आल.े सदर तावास ड भाग 
सिमती सव सद यांनी खालील माणे उपसूचनेसह मा यता दली.  

 
“सन २०१४-१५ चे सुधारीत अंदाजप कातील ड भाग काय े ासाठी ठेवले या तरतुदीतील 

माच २०१५ अखेर असलेली िश लक तरतुद कायम ठेवणेत येऊन सन २०१५-१६ साठी सादर 
केले या मुळ अंदाजप कातील तरतुदीसह सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप क मा य करणेत येत आहे.        

                  
सदरचा ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

                           --------------- 
 
मा. अ य ा : सभेचे कामकाज संपलेचे जाहीर करते. 
                                                                                           सही/- 

                                                                                                (आरती च धे ) 
सभापती 

ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
रहाटणी ४११०१७ 

मांक – ड/१३/कािव/२३ /२०१५ 
दनांक –  १३/ ०२ /२०१५ 

                                                                                                    सही/- 
                                                                               शासन अिधकारी तथा 
                                                                                             सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                               ड भाग सिमती 

 
 
 
 
 
 
 


