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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ९ 
                                            सभावृ ांत 
दनांक  १६/०३/२०१८                                                        दुपारी १२.०० वा. 
 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे माच २०१८ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक १६/०३/२०१८ 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 
२) मा. ीमती दशले रेखा राजेश   सद या  
३) मा. ी. कलाटे रा ल तानाजी   सद य 
४) मा. ी. कलाटे मयुर पांडुरंग   सद य  
५) मा. ी. कामठे तुषार गजानन   सद य   
६) मा. ीमती च धे आरती सुरेश   सद या 
७) मा. ी. क पटे संदीप अ ण   सद य  
८)  मा. ीमती कुटे िनमला संजय   सद या 
९) मा. ीमती िशतल िव ल उफ नाना काटे            सद या 
१०) मा. ी. िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे  सद य  
११) मा. ीमती मुंढे उषा अंकुश   सद या  
                          ----------------- 

 या िशवाय, मा. ीमती ि मता झगडे, े ीय अिधकारी, मा.िसताराम ब रे, शासन 

अिधकारी तथा सिचव सभा शाखा, मा. मोद भासे, कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. संदेश 

च हाण, कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. लेखािधकारी अशोक बोनगीर, मा. संदेश खडतरे, 
उपअिभयंता, बीआरटीएस, मा. माधव सोनवण,े उपअिभयंता, िव ुत, मा. सुयकांत मोिहते, 

उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. इंगळे आर.एम. उपअिभयंता, झोिनपू थाप य, मा. पाटील एस. 

वाय., मा.सं या वाघ, उपअिभयंता, थाप य, मा.राज  जावळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. 

नरोटे सुिनलद , उपअिभयंता, था. उ ान, मा. सहा. आरो यािधकारी िवनोद बडाळे, मा. अजय 

जाधव, मा. एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क,  मा. एच.आर. सरवद,े कायालय अिध क, 
अित मण, मा. कुतवळ एस.यु, मा. अिमन द ीत, मा. वीण धुमाळ, मा. शरद मोरमारे, किन  
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अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. मुलाणी बी.एम., ढोले बी.आर., किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. 

भालेराव यु.ए., किन  अिभयंता िव ुत, मा. तावरे महेश, मा. संजय च हाण, किन  अिभयंता, 
नगररचना, मा. मोरे बी.जे. किन  अिभयंता, थाप य उ ान, मा. गगजे िव ास, डा िनरी क, 
मा. सी.सी. मोरे, हॉट क चर सुपरवायझर, मा. जे. ही.पटेल, उ ान िनरी क, मा. आर.एम. सौदाई, 

मा. ए.सी. सोनवण,े मा. जी.एन. खैरे, उ ान सहा यक, मा. एम.पी. सुभेदार, मा. काळे एल.टी., 
अित मण िनरी क इ. अिधकारी उपि थत होते. 
                                         ----------- 

मा. शासन अिधकारी तथा सिचव  : माहे माच २०१८ या िनयिमत ड भाग सिमती 
सभेचे कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा.सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यात 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.े 

स मा. सद यां या मागणी माणे व  मा. सभापती यांचे मा यतेने सभेम ये खालील माणे 
ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आल.े  

िवषय .१:  ध रावेत बी.बी.आर.टी. मागावरील १६ नंबर येथे न ाने सब-वे झाला आह.े 
या सब-वेला दनांक १०/११/२०१७ रोजी या भाग सिमती सभेम य ेकावेरीनगर सब-व ेअसे नाव 
दे याचा ठराव संमत कर यात आला होता. सदर ताव र  क न यास  “ कै.ह.भ.प. नारायण 
ल मण पवार” असे नामकरण कर याचा ताव 

िवषय . २ : र क चौक येथील कृि म धबधबा र ता ं दीकरण झा याने अधवट तुटलेला 
आह ेतसेच तो धबधबा गे या अनेक वषापासुन बंद आह.े यामुळे येथे पा याचा पण अप व होतो. 
सदर बाब ल ात घेऊन सदर धबधबा पाडणेबाबतचा  ताव 

िवषय . ३ : सािव ीबाई फुल ेउ ान िवशालनगर येथे न ाने िवरंगुळा क  तयार झालेल े
आह.े सदर या िवरंगुळा क ास “ वामी िववेकानंद िवरंगुळा क ” असे नामकरण कर याचा ताव 
 िवषय . ४ :  भाग . २६ िवशालनगर येथील वाकड फाटा वाय जं शन सब-वेला “वाकड 
फाटा- च धे पाटील जं शन” असे नामकरण करणे 
 िवषय . ५ : भाग . २६ मधील धमवीर संभाजी महाराज चौक (काळेवाडी फाटा) ते 
छ पती चौक क पटेव ती पासुन मानकर चौक व छ पती चौक ते उ कष चौक र यावर 
हातगाडीवाले, पथारीवाले यां यामुळे सतत सावजिनक वाहतुक क डीची सम या िनमाण होत आह.े  
तसेच र या या दो ही बाजूला मिहला, वयोवृ द, मुले, नागरीकांना पदपथाव न पायी चाल यास 
देखील जागा िश लक राहत नाही. र या या पदपथावर हॉकस ने मांडले या सािह यामुळे 
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नागरीकांना मोठया अडथळयाला सामोरे जावे लागत आह.े याबाबत नागरीक सतत लोक 
ितिनधीकडे त ार करत आहेत. वाहतुक क डीसह पदपथ रकामे हो यास वरील मागावर नो हॉकस 

झोन आिण नो टॉलर स झोन करणेबाबतचा ताव   
 

तदनंतर मा. ड भाग सिमती माहे  माच २०१८ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात 
आल.े 

मा. शासन अिधकारी तथा सिचव : माहे माच २०१८ या िनयिमत सभेचे कायपि का . 
९ वरील िवषयास मंजुरी िमळावी. 

मा. सभापती :- माहे माच  २०१८ चे िनयिमत सभेचे कायपि का . ९ वरील िवषयांवर 
खालील माणे मंजुरी देणेत येत आह.े 
          मा. शासन अिधकारी तथा सिचव : मागील सभा माह ेफे ुवारी २०१८ ची कायपि का .७ 
व माह ेफे ुवारी २०१८ ची िवशेष सिमती सभा कायपि का . ८ या भाग सिमती सभांचे 
सभावृ ांत कायम करणेस मा यता िमळावी. 
           मा. सभापती :  मागील सभा माह ेफे ुवारी २०१८ ची कायपि का .७ व माह ेफे ुवारी 
२०१८ ची िवशेष सिमती सभा कायपि का . ८ या भाग सिमती सभांचे सभावृ ांत कायम 
करणेस मा यता देणेत येत आह.े  
           तदनंतर कायपि केवरील िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
िवषय . १                                                                      ठराव . २० 
दनांक :  १६/०३/२०१८                                                    िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक:  मा. ी.िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे           अनुमोदक:मा.सौ. िशतल िव ल उफ नाना काटे 
संदभ : मा. ी.िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे  यांचा दनांक ०५/०१/२०१८ रोजीचा ताव  
पपळे सौदागर येथील रोझलँड रेिसडे सी शेजारील स.नं. १३०, १३२,१३३,१३४ पैक  

महापािलकेचे उ ान आर ण . ३७१ ब माण ेउ ान िवकिसत कर यात येत आह.े या उ ानाला 
शोभेल असे “राजमाता िजजाऊ उ ान” नामकरण करणे या माह े फे वुारी २०१८ या ड भाग 
सिमतीम ये तहकुब कर यात आले या तावावर सिव तर चचा झाली. व स मा. सद यां या 
मा यतेने पपळे सौदागर येथील रोझलँड रेिसडे सी शेजारील स.नं. १३०, १३२,१३३,१३४ पैक  
महापािलकेचे उ ान आर ण . ३७१ ब माण ेिवकिसत कर यात येत असले या उ ानाचे काम पूण 
झालेवर उ ानाला शोभेल असे “राजमाता िजजाऊ उ ान” नामकरण करणे या तावास मा यता 
देणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

                      -------------- 
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िवषय . २                                                                      ठराव . २१ 
दनांक :  १६/०३/२०१८                                                    िवभाग : नगररचना िवभाग 

सूचक:  मा. ी. संदीप अ ण क पटे                                अनुमोदक :मा. ीमती आरती सुरेश च धे 
संदभ:मा. ी. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील द.०२/०२/२०१८ रोजीचा ताव     

मौजे वाकड येथील स ह नं. ८३ मधील मंजूर िवकास योजनेतील भुमकर चौक ते हजवडी या 
३०.० मीटर ं द र यापासून दि ण बाजूकडील असणा-या ना याशेजारील ह रत प यातुन १२.० 
मीटर ं द र ता स ह नं. ८३,८८ व १३९ मधुन १८ मीटर ं द र यापयत कर यास महारा   

ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील कलम २०५ अ वय े घोिषत करणबेाबतचा माह े
फे ुवारी २०१८ या बैठक तील  तहकुब िवषयाबाबत चचा झाली.  स मा. सद य ी. संदीप क पटे 
यांनी दनांक १६/३/२०१८ अ वय ेसदर ताव र  करणेबाबत प  सादर केले.  

 
सदर प ानुसार मौजे वाकड येथील स ह नं. ८३ मधील मंजूर िवकास योजनेतील भुमकर 

चौक ते हजवडी या ३०.० मीटर ं द र यापासून दि ण बाजूकडील असणा-या ना याशेजारील 
ह रत प यातुन १२.० मीटर ं द र ता, स ह नं. ८३,८८ व १३९ मधुन १८ मीटर ं द र यापयत 
कर यामुळे काही शेतकरी भूमीिहन होत अस याने असे करण ेयो य होणार नस याने तेथील तांि क 

ुटी िनदशनास आ या आहेत. सबब सदर र ता महारा   ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 
मधील कलम २०५ अ वय ेघोिषत करणबेाबतचा ताव र  करणेबाबत  मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                      -------------- 
िवषय . ३                                                                      ठराव . २२ 
दनांक :  १६/०३/२०१८                                                    िवभाग : नगररचना िवभाग 

सूचक:  मा. ी. संदीप अ ण क पटे                              अनुमोदक :मा. ीमती आरती सुरेश च धे 
संदभ : मा. ी. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील द.०२/०२/२०१८ रोजीचा ताव     
मौजे वाकड येथील स ह नं. ७३ मधील मंजूर िवकास योजनेतील भुमकर चौक ते हजवडी या 

३०.० मीटर ं द र यापासून उ र बाजूकडील असणा-या ना याशेजारील ह रत प यातुन १२.० 
मीटर ं द र ता स ह नं. ७३व ७२ मधुन १८ मीटर ं द र यापयत कर यास महारा   ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील कलम २०५ अ वय ेघोिषत  करणेचा माहे फे ुवारी २०१८ या 
बैठक तील  तहकुब िवषयाबाबत चचा झाली.  स मा. सद य ी. संदीप क पटे यांनी दनांक 
१६/३/२०१८ अ वय ेसदर ताव र  करणेबाबत प  सादर केले.  
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सदर प ानुसार मौजे वाकड येथील स ह नं. ७३ मधील मंजूर िवकास योजनेतील भुमकर 
चौक ते हजवडी या ३०.० मीटर ं द र यापासून उ र बाजूकडील असणा-या ना याशेजारील ह रत 
प यातुन १२.० मीटर ं द र ता स ह नं. ७३व ७२ मधुन १८ मीटर ं द र यापयत कर यामुळे काही 
शेतकरी भूमीिहन होत अस याने असे करण े यो य होणार नस याने तेथील तांि क ुटी िनदशनास 
आ या आहेत. सबब सदर र ता महारा   ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील कलम 
२०५ अ वय ेघोिषत करणबेाबतचा ताव र  करणेबाबत  मा यता देणेत येत आह.े 
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                    ----------------- 
िवषय . ४                                                                      ठराव . २३ 
दनांक :  १६/०३/२०१८                                                    िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक:  मा. ी. संदीप अ ण क पटे                               अनुमोदक :मा. ी. तुषार गजानन कामठे  
   संदभ : मा. ी. संदीप अ ण क पटे  यांचेकडील द.१२/०३/२०१८ रोजीचा ताव     

 मौजे वाकड स ह नं. १७८/१, भाग . २६ भगारे कॉनर शेजारील ग लीस “स ाट 
कॉलनी”  ह ेनाव थािनक रिहवाशी यां या मागणीनुसार घोिषत करणेबाबतचा तावावर मा यता 
देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
  ------------------ 
 मा. सिचव, सभाशाखा : सन्मा. सद यांचे मागणीनुसार व मा. सभापती यांचे मा यतेने 

दनांक १६/०३/२०१८ रोजीचे भाग सिमती सभेचे वेळी ऐनवेळेस दाखल क न घेतले या िवषयांवर 
खालील माण ेमा यता देणेत आली.  
िवषय . ५                                                                           ठराव . २४ 
दनांक :  १६/०३/२०१८                                                        िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक:  मा. ी.तुषार गजानन कामठे                             अनुमोदक : मा. ीमती आरती सुरेश च धे 
  संदभ : मा. ी. तुषार गजानन कामठे  यांचेकडील द.१६/०३/२०१८ रोजीचा ताव     

ध रावेत बी.बी.आर.टी. मागावरील १६ नंबर येथे न ाने सब-व ेझाला आह.े या सब-वेला 
दनांक १०/११/२०१७ रोजी या भाग सिमती सभेम य ेकावेरीनगर सब-वे असे नाव दे याचा ठराव 

संमत कर यात आला होता. सदर ताव र  क न ध रावेत बीआरटी मागावरील १६ नंबर येथे 
न ाने झाले या सबवेला  “कै.ह.भ.प. नारायण ल मण पवार” असे नामकरण करणेबाबत मा. सद य 

ी. तुषार कामठे यांनी ताव मांडला आह.े तथािप सदर सब वे हा ड व ग े ीय कायालयाचे ह ीत 
अस याने सदर नामकरणाबाबत यापूव च ग े ीय कायालयाचे भाग सिमतीने ठराव . १२ 
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दनांक ६/११/२०१७ अ वय ेमा यता दलेली अस याने िनयमानुसार पु हा न ाने ठराव करावयाची 
आव यकता नाही. सबब सदर ताव द री दाखल कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

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

िवषय . ६                                                                           ठराव . २५ 
दनांक :  १६/०३/२०१८                                                        िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक:  मा. ी.तुषार गजानन कामठे                            अनुमोदक : मा. ीमती आरती सुरेश च धे 
 
  संदभ : मा. ी. तुषार गजानन कामठे  यांचेकडील द.१६/०३/२०१८ रोजीचा ताव     

र क चौक येथील कृि म धबधबा र ता ं दीकरण झा याने अधवट तुटलेला आह ेतसेच तो 
धबधबा गे या अनेक वषापासुन बंद आह.े यामुळे येथे पा याचा पण अप व होतो. सदर बाब ल ात 
घेऊन सदर धबधबा पाडणेबाबतचे तावावर मा यता देणेत येत आह.े 

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

िवषय . ७                                                                          ठराव .२६  
दनांक :  १६/०३/२०१८                                                        िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक:  मा. ी.तुषार गजानन कामठे                             अनुमोदक : मा. ीमती आरती सुरेश च धे 
 

  संदभ : मा. ी. तुषार गजानन कामठे  यांचेकडील द.१६/०३/२०१८ रोजीचा ताव     
सािव ीबाई फुल ेउ ान िवशालनगर येथे न ाने िवरंगुळा क  तयार झालेल ेआह.े सदर या 

िवरंगुळा क ास “ वामी िववेकानंद िवरंगुळा क ” असे नामकरण कर याचा तावावर मा यता देणेत 
येत आह.े  

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

िवषय . ८                                                                          ठराव . २७ 
दनांक :  १६/०३/२०१८                                                        िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक:  मा. ीमती आरती सुरेश च धे                             अनुमोदक : मा. ी. तुषार गजानन कामठे   
  संदभ : मा. ीमती आरती सुरेश च धे यांचेकडील द.१६/०३/२०१८ रोजीचा ताव   
   भाग . २६ िवशालनगर येथील वाकड फाटा वाय जं शन सब-वेला “वाकड फाटा- च धे 
पाटील जं शन” असे नामकरण करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
  ------------ 
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िवषय . ९                                                                          ठराव . २८ 
दनांक :  १६/०३/२०१८                                                        िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक:  मा. ी. संदीप अ ण क पटे                               अनुमोदक :मा. ी. मयूर कलाटे  
            संदभ : मा. ी. संदीप अ ण क पटे  यांचेकडील द.१६/०३/२०१८ रोजीचा ताव    

भाग . २६ मधील धमवीर संभाजी महाराज चौक (काळेवाडी फाटा) ते छ पती चौक क पटेव ती 
पासुन मानकर चौक र यावर हातगाडीवाले, पथारीवाले यां यामुळे सतत सावजिनक वाहतुक 
क डीची सम या िनमाण होत आह.े  तसेच र या या दो ही बाजूला मिहला, वयोवृ द, मुल,े 
नागरीकांना पदपथाव न पायी चाल यास देखील जागा िश लक राहत नाही. र या या पदपथावर 
हॉकस ने मांडले या सािह यामुळे नागरीकांना मोठया अडथळयाला सामोरे जावे लागत आह.े याबाबत 
नागरीक सतत लोक ितिनधीकडे त ार करत आहेत. वाहतुक क डीसह पदपथ रकामे हो यास वरील 
मागावर नो हॉकस झोन आिण नो टॉलर स झोन करणेबाबतचा ताव मा य क न  मा. शहर 
फेरीवाला सिमती कडे  पुढील आव यक या मंजूरीसाठी पाठिवणेकामी मा यता देणेत येत आह.े    
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                              -------------- 
  

मा. सभापती - सव उपि थतांचे आभार मानुन माह ेमाच २०१८ ची ड भाग सिमती सभा 
संप याचे जाहीर करतो.  
                                                                                                सही/- 
                                                                                     (कदम शिशकांत गणपत) 
                                                                                              सभापती, 
                                                                                             ड भाग सिमती,  
                                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी – १७ 
                                                                                                    सही/- 
                                                                                              (सीताराम ब रे) 
 मांक – ड/१३/कािव/९१ /२०१८                            शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
 दनांक –  १७ /०४/२०१८                                                       ड भाग सिमती      
 
 
 
 
 


