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 पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                               ड भाग सिमती, 
                                                कायपि का . १० 
                                                सभावृ ांत 
दनांक ७/१/२०१५                                                                                      दुपारी ३.०० वा. 

 
  पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०१५ ची मािसक 
सभा बुधवार दनांक ०७/०१/२०१५ रोजी दुपारी ३.०० 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. ी. आसवानी िहरानंद उफ ड बु कमतराम सद य 
३. मा. ीमती सुिनता राजेश वाघेरे   सद या 
४. मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  सद या 
५. मा. ी. ता हणकर मोद रघुनाथ    सद य  
६. मा. ीम. काळे िवमल रमेश    सद या 
७. मा. ीमती पाडाळे िनता िवलास   सद या 
८. मा. ी. िवनोद जयवंत नढे    सद य 
९. मा. ीमती तापक र अिनता म छ    सद या 
१०. मा. ी.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे   सद य 
११. मा. ी. नांदगुडे िवलास एकनाथ   सद य 
१२. मा. ी. बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
१३. मा. ीमती िशतल िव ल उफ नाना काटे  सद या 
१४. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
१५. मा. ीमती जवळकर वैशाली रा ल   सद या 
१६. मा. ीमती धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  सद या 
१७. मा. ी. जगताप राज  गणपत    सद य               
                                ---------- 
 
      यािशवाय मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा. मनोज लोणकर, शासन अिधकारी तथा 
सिचव, मा. रामदास तांबे, कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा, मा. गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता 
थाप य, मा. एस.एस. च हाण, कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. िनतीन देशमुख, उपअिभयंता िव ुत, 

मा.िवनय ओहोळ, मा. दलीप सोनवणे, मा. र पारखी,उपिअ भयंता थाप य,मा. र व  पवार, 
उपअिभयंता जलिन:सारण, मा. दि त, मा. अजय जाधव, मु य आरो य िनरी क, मा. दि त, किन  
अिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, मा. पाडवी, किन  ठ अिभयंता, िव ुत िवभाग इ. अिधकारी उपि थत 
होते. 
 
 सव थम मा. अ य ा यांनी बैठक स सु वात करणेबाबत सूचना द या. 
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सिचव – ड भाग सिमती कायपि का . १० वरील िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
 
ठराव .२९                                                            िवषय . १ 
दनांक  ०७ /०१ /२०१५                                           िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा. िवमल रमेश काळे                                 अनुमोदक– मा. मोद  ता हणकर 
 संदभ – मा. िवमल रमेश काळे यांचा दनांक १०/१२/२०१४ रोजीचा ताव 
  काळेवाडी भाग . ४६ िवजयनगर मधील साई इन ले ह सोसायटी समोरील वाहतुक बेट व 
सु वातीचे दुभाजक यामुळे सोसायटीतील लोकांना व रहदारीला अडथळा होत आहे व छोटे मोठे अपघात 
होत आहेत. तरी सदर अडथळा ठरणारे वाहतुक बेट व दुभाजक काढणचेे तावास मा यता देणेत येत 
आहे.  
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                            ------------ 
ठराव .३०                                                            िवषय . २ 
दनांक  ०७/०१/२०१५                                             िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा.िहरानंद उफ ड बु आसवानी                       अनुमोदक– मा. सुिनता वाघेरे  

 संदभ – मा. िहरानंद उफ ड बु आसवानी यांचा दनांक १२/१२/२०१४ रोजीचा ताव 
  भाग . ४४ म ये अशोक िथएटर येथील गेलॉड चौक येथे मनपाची मुतारी आहे. सदर 
मुतारी या प रसरात साई चौक व गुर ारा जवळ मुता-या असलेमुळे गेलॉड चौक येथील मुतारीचा वापर 
कमी आहे. सदर मुतारी काढणेबाबत या प रसरातील नागरीकांची मागणी आहे. तरी गेलॉड चौक येथील 
मुतारी काढणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.  
 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                           ------------------- 
यानंतर मा. अ य ा यांचे मा यतेने खालील माणे ऐनवेळचे िवषय दाखल कर यात आले.  
१)   भाग . ४८ (तापक रनगर- ीनगर) स ह नं. ५९ मधील साई ि तम नगरी इमारतीशेजारी १२ 
मी. रोड समोरील चौकास “छ पती चौक” असे नामकरण करणे    
२)  भाग . ५६ वैदूव ती येथील क पत  फेज १ व फेज २ मधील जो ४० फुटी र ता ४५ मीटर 
र याला दि णेकडून जोडला जातो व पुढे तसाच तो उ रेला कािशद पाक व महारा  कॉलनी जवळकर 
नगर कडे ४० फुट र ता जातो या चौकाला “छ पती िशवाजी महाराज चौक” नाव देणे व स ह नं. ८४/१ 
मधील िवजय लोअर िमल ( शदे िगरणी) समोरील २० फुटी र ता जो पि मेस ४५ मीटर र याला 
जोडला जातो व पुवस (४० फुटी) स या साधारण २० ते ३० फुटी र ता असेल यास जोडला जाणारा 
र ता आहे यास “ऋतुराज कॉलनी जवळकर नगर पपळे गुरव” असे नामकरण दे याची मागणी 
नागरीकांची व रिहवाशांची अस याने नामकरण करणे 
३) भाग . ४४ मधील अ य पा मं दरापासुन दुगामाता मं दराकडे जाणा-या र यास “ओबाळे 
धमशाळा माग” असे नामकरण करण े
४) भाग . ४४ म ये गेलॉड चौकाजवळ अ य पा मं दराजवळ मनपाचे संडास लॉक आहेत. सदर 
ठकाण या संडास लॉकमुळे थािनक नागरीकांना दुगधीचा ास येत असलेने सदर संडास पाडणेची 

मागणी नागरीक करत आहेत. तसेच संडास लॉकमुळे मं दराचा प रसर दुिषत होत आहे. तरी सदर 
संडास लॉक पाडण े
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५) भाग . ४४ अशोक िथएटर येथील शा ी गाडन पासुन साई सागर टील कडे जाणा-या र यास 
 ऍड. टी. ही. मुलचंदानी माग “असे नामकरण करणे  
६) भाग . ४८ तापक रनगर, ीनगर मधील स.नं. ७२ ते ७३ मधील तापक र चौक ते तापक र मळा 
तसेच आझाद चौक ते पपरी गाव पुलापयतचे नॉन डीपी २०५ अंतगत र ते र  करणेत यावेत 
७) पपरी वाघेरे येथे पवने र मं दर येथे मनपाचे टॉयलेट लॉक असुन स ि थतीत सदर या टॉयलेट 
लॉकचा वापर कमी होत असुन या ठकाणी इतर अवैध कामे सु  आहेत. यामुळे सदरचे टॉयलटे लॉक 

पाडणेत यावेत तसेच भाग . ४५ म ये नवमहारा  शाळेजवळ फुटपाथवर व १०० फुटी रोडवरील 
फुटपाथवर मनपाची मुतारी आहे. सदर मुतारीचा वापर कमी असुन यामुळे नागरीकांना यांचा ास होत 
आहे. तरी सदर संडास लॉक व मुतारी पाडणे. 
८) भाग . ४५ म ये सौदागर पुलाजवळ मनपाने प ाशेड वजा िवरंगुळा क  उभे केलेले आहे. सदरचे 
िवरंगुळा क  हे खराब झाले असुन मोडकळीस आलेले आहे. तरी सदर िवरंगुळा क  पाडून नवीन 
आर.सी.सी. िवरंगुळा क  उभे करणे 
९) भाग . ४६ िवजयनगर येथील इंगळे हॉि पटल मागील र यास कै. पै. िसताराम बाळोबा नढे असे 
नामकरण करण े
 मा. अ य ा यांचे मा यतेने ऐनवेळेस दाखल क न घेणेत आले या िवषयांवर मंजूरी देणेत आली.  
ठराव .  ३१                                                          िवषय . ३ 
दनांक  ०७/०१/२०१५                                             िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा.कैलास गबाजी थोपटे                                 अनुमोदक– मा. अिनता म छ  तापक र 
 संदभ – मा.  कैलास गबाजी थोपटे  यांचा दनांक  ०७/०१/२०१५ रोजीचा ताव 
  भाग . ४८ (तापक रनगर- ीनगर) स ह नं. ५९ मधील साई ि तम नगरी इमारतीशेजारी 
१२ मी. रोड समोरील चौकास “छ पती चौक” असे नामकरण करणे या तावास मा यता देणेत येत 
आहे.  
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                                           ------------------- 
ठराव . ३२                                                           िवषय . ४ 
दनांक  ०७/०१/२०१५                                             िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा. वैशाली रा ल जवळकर                           अनुमोदक– मा. अिनता म छ  तापक र 
 संदभ – मा. वैशाली रा ल जवळकर यांचा दनांक  ०७/०१/२०१५ रोजीचा ताव 
  भाग . ५६ वैदूव ती येथील क पत  फेज १ व फेज २ मधील जो ४० फुटी र ता ४५ मीटर 
र याला दि णेकडून जोडला जातो व पुढे तसाच तो उ रेला कािशद पाक व महारा  कॉलनी जवळकर 
नगर कडे ४० फुट र ता जातो या होणा-या चौकाला “छ पती िशवाजी महाराज चौक” नाव देणे व स ह 
नं. ८४/१ मधील िवजय लोअर िमल ( शदे िगरणी) समोरील २० फुटी र ता जो पि मेस ४५ मीटर 
र याला जोडला जातो व पुवस (४० फुटी) स या साधारण २० ते ३० फुटी र ता असेल यास जोडला 
जाणारा र ता आहे यास “ऋतुराज कॉलनी जवळकर नगर पपळे गुरव” असे नामकरण दे याची मागणी 
नागरीकांची व रिहवाशांची अस याने सदर  तावास मा यता देणेत येत आहे.  
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                                          ------------------- 
ठराव .  ३३                                                          िवषय . ५ 
दनांक  ०७/०१/२०१५                                             िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा.िहरानंद उफ ड बू आसवानी                        अनुमोदक– मा. िनता िवलास पाडाळे  
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 संदभ – मा. वैशाली रा ल जवळकर यांचा दनांक  ०७/०१/२०१५ रोजीचा ताव 
  भाग . ४४ मधील अ य पा मं दरापासुन दुगामाता मं दराकडे जाणा-या र यास “ओबाळे 
धमशाळा माग” असे नामकरणाबाबत नागरीकांकडून मागणी होत आहे. सबब अ य पा मं दरापासुन 
दुगामाता मं दराकडे जाणा-या र यास “ओबाळे धमशाळा माग” असे नामकरण करणे या तावास 
मा यता देणेत येत आहे.  
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
   --------------------- 
ठराव .   ३४                                                         िवषय . ६ 
दनांक  ०७/०१/२०१५                                             िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा.िहरानंद उफ ड बू आसवानी                        अनुमोदक– मा. िनता िवलास पाडाळे  
 संदभ – मा. िहरानंद उफ ड बू आसवानी यांचा दनांक  ०७/०१/२०१५ रोजीचा ताव 

भाग . ४४ म ये गेलॉड चौकाजवळ अ य पा मं दराजवळ मनपाचे संडास लॉक आहेत. 
सदर ठकाण या संडास लॉकमुळे थािनक नागरीकांना दुगधीचा ास येत असलेने सदर संडास पाडणेची 
मागणी नागरीक करत आहेत. तसेच संडास लॉकमुळे मं दराचा प रसर दुिषत होत आहे. तरी सदर 
संडास लॉक पाडणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.  
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                               --------------- 
ठराव .३५                                                           िवषय . ७ 
दनांक  ०७/०१/२०१५                                             िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा.िहरानंद उफ ड बू आसवानी                        अनुमोदक– मा. िनता िवलास पाडाळे  
संदभ – मा. िहरानंद उफ ड बू आसवानी यांचा दनांक  ०७/०१/२०१५ रोजीचा ताव 

भाग . ४४ अशोक िथएटर येथील शा ी गाडन पासुन साई सागर टील कडे जाणा-या 
र यास “ ड. टी. ही. मुलचंदानी माग “असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

 
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                               --------------- 
ठराव . ३६                                                           िवषय . ८ 
दनांक  ०७/०१/२०१५                                             िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा. अिनता म छ  तापक र                           अनुमोदक– मा. वैशाली जवळकर  
संदभ – मा. अिनता म छ  तापक र  यांचा दनांक  ०७/०१/२०१५ रोजीचा ताव 
  भाग . ४८ तापक रनगर, ीनगर मधील स.नं. ७२ ते ७३ मधील तापक र चौक ते 
तापक र मळा तसेच आझाद चौक ते पपरी गाव पुलापयतचे नॉन डीपी २०५ अंतगत र ते र  करणे या 

तावास मा यता देणेत येत आहे.  
  सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                               --------------- 
ठराव .  ३७                                                           िवषय . ९ 
दनांक  ०७/०१/२०१५                                             िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील)    अनुमोदक– मा. मा. ीमती िशतल                                                                              
                                                                                       िव ल उफ नाना काटे 
संदभ – मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील) यांचा दनांक  ०७/०१/२०१५ रोजीचा  ताव 
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पपरी वाघेरे येथे पवने र मं दर येथे मनपाचे टॉयलेट लॉक असुन स ि थतीत सदर या 
टॉयलेट लॉकचा वापर कमी होत असुन या ठकाणी इतर अवैध कामे सु  आहेत. यामुळे सदरचे टॉयलेट 
लॉक पाडणेत यावेत तसेच भाग . ४५ म ये नवमहारा  शाळेजवळ फुटपाथवर व १०० फुटी 

रोडवरील फुटपाथवर मनपाची मुतारी आहे. सदर मुतारीचा वापर कमी असुन यामुळे नागरीकांना यांचा 
ास होत आहे. तरी सदर संडास लॉक व मुतारी पाडणे या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                           --------------- 
ठराव .  ३८                                                          िवषय . १० 
दनांक  ०७/०१/२०१५                                             िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील)    अनुमोदक– मा. मा. ीमती िशतल िव ल उफ 
                                                                                       नाना काटे 
संदभ – मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील) यांचा दनांक  ०७/०१/२०१५ रोजीचा ताव 

भाग . ४५ म ये सौदागर पुलाजवळ मनपाने प ाशेड वजा िवरंगुळा क  उभे केलेले आहे. 
सदरचे िवरंगुळा क  हे खराब झाले असुन मोडकळीस आलेले आहे. तरी सदर िवरंगुळा क  पाडून नवीन 
आर.सी.सी. िवरंगुळा क  उभे करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.  

 सदरचा ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                           --------------- 
ठराव .  ३९                                                          िवषय . ११ 
दनांक  ०७/०१/२०१५                                             िवभाग – थाप य  

 सुचक – मा. मोद रघुनाथ ता हणकर     अनुमोदक– मा. िवमल रमेश काळे 
संदभ – मा. मोद रघुनाथ ता हणकर यांचा दनांक  ०७/०१/२०१५ रोजीचा ताव 

भाग . ४६ िवजयनगर येथील इंगळे हॉि पटल मागील र यास “कै. पै. िसताराम बाळोबा 
नढे पथ”  असे नामकरण करणे या तावास मा यता देणेत येत आहे.  

 सदरचा ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                           --------------- 
 बैठक चे कामकाज चालू असताना खालील माणे स मा. नगरसद यांनी यांचे हणणे मांडले. 
  मा. रामदास बोकड – भाग सिमतीम ये मा य झाले या ठरावावर कती  कालावधीम ये 
अंमलबजावणी करणे आव यक आहे याची मािहती भाग अिधकारी यांनी ावी.  
  भाग अिधकारी – भाग  सिमतीम ये मा य झाले या तावावर जर  िनिवदा िवषयक 
काम अस यास या कामाचे  अंदाजप क तयार क न काम कर यास कालावधी लागेल. अ यथा फलक 
लावणे, नामकरण करणे इ. साठी िवशेष कालावधीची आव यकता नाही. 
  सिचव तथा शासन अिधकारी – ठराव सभेत पारीत झा यानंतर तो पुढील सभेत कायम 
कर यात येतो व यानंतर या ठरावावर कायवाही करणेसाठी संबंिधत िवभागाकडे पाठिव यात येतात व 
यांचेकडून कायवाही झा यानंतर अहवाल ा  कर यात येतो. 

  मा.दांगट – फलक बसिव याची कायवाही पुढील मिह यात होईल. 
  मा. राज  जगताप – मागील सभेत झाले या  िनणयावर कायवाही काय झाली याची 
मािहती ावी व यानंतर सभेचे पुढील कामकाज स  करावे.  
  मा. अ य ा – पाणी पुरवठयाबाबत अ ापही सुधारणा नाही 
  मा. रामदास तांबे – पाणी पुरवठयाबाबत अडचणी िनराकरण कर याचा य  करतो व 
मािहती देतो. 
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  मा. रामदास बोकड – नागरी सुिवधा क ाचे कामकाज असमाधानकारक आहे. तेथील 
कमचारी यांचे नागरीकांशी बोलणे यो य प दतीचे नाही. नागरीक स मा. नगररसद य यांचेकडे त ारी 
करतात.   
  मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे – रहाटणी शाळेतील ाथिमक िव ालयाचे ठकाणी 
मुल या टॉयलेटजवळ प याचे शेड करावे.  
  मा. दांगट – सदर िवषयावर ठराव करणे उिचत होईल . 
 
  यानंतर मा. अ य ा यांनी बैठक संपलेचे जाहीर केले.  
                                                                                                          सही/- 

                                                               (आरती सुरेश च धे) 
                                                                                      सभापती 
                                                                         ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                                 रहाटणी ४११०१७             
                                        
                                                                                        सही/- 
                                                                              शासन अिधकारी तथा  
                                                                                सिचव, सभाशाखा 
 मांक – ड/१३/कािव/ ११ /२०१५                         ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
  दनांक –    ११  /०२/२०१५                                              रहाटणी, पुण-े१७ 
    

 
 
 
 


