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                      पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                           मा. ड भाग सिमती, 
                                       कायपि का . ९ 
                                         सभावृ ांत 
दनांक  ०७/१२/२०१८                                                                    दुपारी  १२.००  वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका मा. ड भाग सिमतीची माह े िडसबर २०१८ ची िनयिमत 
मािसक सभा शु वार दनांक ०७/१२/२०१८ 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 वाघमारे अि नी िव म  सद या 
३) मा. ीमती दशले रेखा राजेश   सद या 
४) मा. ी. कलाटे रा ल तानाजी   सद य 
५) मा. ी. कलाटे मयूर पांडुरंग   सद य 
६) मा. ीमती च धे आरती सुरेश   सद या 
७) मा. ी. क पटे सं दप अ ण   सद य 
८) मा. ी. बापु उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
९) मा. ी. िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे  सद य 
१०) मा. ी. आंगोळकर सागर सुिनल   सद य 

                 --------- 
तसेच खालील माणे नामिनदिशत सद य बैठक स उपि थत होते. 

१) मा. ी. भुमकर चं कांत बाबुराव 
२) मा. ी. नखाते संदीप भानुदास 
३) 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 गलबल,े कायकारी अिभयंता, िव ुत, मा. शांत पाटील, कायकारी अिभयंता, 
जलिन:सारण, मा. सं या वाघ, मा. ही.एन. देसल,े मा. सुिनल पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. 
डी.डी. पाटील, उपअिभयंता, बीआरटीएस, मा. माधव सोनवणे, उपअिभयंता, िव ुत, मा. सुयकांत 
मोिहते, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. सुिनल नरोटे, उपअिभयंता, था. उ ान, मा. एस.बी. 
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पाटील, मा. एस.एन. अिहरे, उपअिभयंता,  पाणीपुरवठा, मा. सुिनल भागवानी, उपअिभयंता, 
नगररचना, मा. लागू ए.ए. . लेखािधकारी, मा. िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. एस.एस. 
गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. एस.एच. खोत, किन  अिभयंता, थाप य, मा. सी.एम. 
कंुभार, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. कावळे एम.डी., किन  अिभयंता िव ुत, मा.अिमत 
दि त, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. बी.एल. मुलाणी, जयवंत रोकडे, किन  अिभयंता, 

जलिन:सारण, मा. िवण धुमाळ, शरद मोरमारे, ए.ए. द ीत, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. 
संजय च हाण, किन  अिभयंता, नगररचना िवभाग, मा. सोनवणे अतुल,  मा. मोरे शिशकांत, एम., 
मा.कोतवडेकर संदीप, मा. गगजे ही.एस., डा िनरी क, मा. बी.डी. तरवडे, अित मण िनरी क, 
मा. जे. ही. पटेल, सहा. उ ान अिध क,  मा. दुदुसकर एस.एस., खैरे जी.एन.  उ ान सहा यक, इ. 
अिधकारी उपि थत होते.                         

                 ----------- 
शासन अिधकारी तथा सिचव : माहे िडसबर २०१८ ची दनांक द.७/१२/२०१८  रोजीची  

िनयिमत  मािसक सभेचे कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  
मा.सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यात मा यता देणेत येत आह.े 

 तदनंतर  माह े िडसबर २०१८ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात आले व 
िवषयपि केवरील खालील िवषयांवर मा यता देणेत आली. 

िवषय . १                  ठराव . २६ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८     िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक : मा. िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे            अनुमोदक : मा. िशतल िव ल उफ नाना काटे 
       संदभ : मा. िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे  यांचेकडील दनांक १६/११/२०१८ रोजीचा ताव 

छ पती संभाजी महाराज यां या कायाब ल व यां या बिलदानाब ल देशातीलच न ह ेतर 
येक रा यातील ला मािहती असुन या बिलदानाचे मरण –हाव े हणुन भाग . २८ पपळे 

सौदागर येथील ध रावेत बीआरटीएस या मागावर जगताप डेअरी चौक  येथे न ाने िवकिसत होत 
असले या उ ाण पुलाला नागरीकां या मागणीनुसार  “छ पती संभाजी महाराज” उ ाण पूल असे 
नाव देणेबाबतचे तावावर चचा झाली. सदर तावास स मा. सद य ी. बापू उफ श ु  िसताराम 
काटे यांनी उपसूचना मांडली क  पपळे सौदागर येथील ध रावेत बीआरटीएस या मागावर जगताप 
डेअरी चौकातील उ ाणपूल,  ेडसेपरेटर  व संपूण चौकाला “छ पती संभाजी महाराज चौक” 
नामकरण करणेचे तावास  उपसूचनेसह मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 
---------------- 
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िवषय . २                  ठराव . २७ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८     िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक : मा. तुषार गजानन कामठे                                  अनुमोदक : मा.  
       संदभ : मा. तुषार गजानन कामठे  यांचेकडील दनांक १६/११/२०१८ रोजीचा ताव 

भाग . २६ मधील क पटे व ती मशानभूमीकडून बाणेरकडे जाणा-या उ ाणपूलाचे काम 
चालू आह.े सदर उ ाणपूल झा यास वाकड, पपळे सौदागर, जगताप डेअरी चौकातील वाहतुक क डी 
मोठया माणात कमी होईल. तरी या उ ाणपूलास “मा. पंत धान अटलिवहारी बाजपेयी” यांचे नाव 
देणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े  

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

िवषय . ३                  ठराव . २८ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८     िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक : मा. मयुर पांडुरंग कलाटे                       अनुमोदक : मा. मा. िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे  

       संदभ : मा. मयुर पांडुरंग कलाटे यांचेकडील दनांक २२/११/२०१८ रोजीचा ताव 
भाग . २५ वाकड चौधरी पाक येथील हॉ रझोन सोसायटी व काय लाईन सोसायटी 

शेजारील र ता हा ित ही बाजूने एक  आलेला आह.े या ठकाणाला लँडमाक नाही तसेच येथील 
नागरीकांना प ा सांग यासाठी अडचण िनमाण होत आह.े येथील नागरीकांनी लेखी व पात मागणी 
केली असुन या चौकाचे नामकरण “छ पती संभाजी राजे चौक” असे कर याबाबतचे तावावर चचा 
झाली. मा. सभापती यांनी सदर करणी मा. आयु  सो. यांचेकडे ीमती पुजा मा ती कलाटे यांनी 
दले या प ाकडे सभागृहाचे ल  वेधले. स मा. सद य ी. मयुर पांडुरंग कलाटे यांनी सदर िवषयी 

सभागृहाने लेखी व पात िवरोध न दवावा अशी सूचना मांडली. स मा. सद या ीमती वाघमारे 
यांनी सदर िवषय स ि थतीत थिगत ठेव यात यावा अशी सूचना केली. सबब सदर िवषय 
स ि थतीत तहकुब  ठेव यात यावा अशा तावास मा यता देणेत येत आह.े 

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

िवषय . ४                  ठराव . २९ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८     िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक : मा.संदीप अ ण क पटे                                         अनुमोदक : मा. रा ल तानाजी कलाटे 
संदभ : मा. संदीप अ ण क पटे  यांचेकडील दनांक २२/११/२०१८ रोजीचा ताव 
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भाग . २६ वाकड - पपळे िनलख मौजे वाकड, स ह नं. १७८/१ द मं दर रोडव न 

वेणूनगरकडे जात असताना  उजवी बाजूकडे वळण घे याआधी जी कॉलनी आह े यास १) “स ाट 
कॉलनी १” व २) “स ाट कॉलनी २” ह ेनाव तेथील रिहवाशां या मागणीनुसार घोिषत करणेबाबतचे 

तावास मा यता देणेत येत आह.े  
सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
----------------- 

िवषय . ५                  ठराव . ३० 
दनांक :  ०७/१२/२०१८     िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक : मा.संदीप अ ण क पटे                                          अनुमोदक : मा. रा ल तानाजी कलाटे 
       संदभ : मा. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील दनांक २२/११/२०१८ रोजीचा ताव 

भाग . २६ वाकड - पपळे िनलख मौजे वाकड, स ह नं. १७८/१ द मं दर रोडव न 
वेणूनगरकडे जात असताना उजवीकडील बाजूस जो चौक आह े यास “स ाट चौक” ह े नाव तेथील 
रिहवाशां या मागणीनुसार घोिषत करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

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

िवषय . ६                  ठराव . ३१ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८     िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक : मा.संदीप अ ण क पटे                                     अनुमोदक : मा. रा ल तानाजी कलाटे 
       संदभ : मा. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील दनांक २२/११/२०१८ रोजीचा ताव 

भाग . २६ वाकड - पपळे िनलख मौजे वाकड, स ह नं.२३९/४ हातोबा चौकाकडून 
उ कष चौकाकडे जात असताना डावी बाजूस या ३ कॉलनी लागतात यास १) “ शेख व ती लेन . 
१”, २) “शेख व ती लेन . २”, ३) “शेख व ती लेन . ३” हे नाव तेथील रिहवाशां या मागणीनुसार 
घोिषत करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

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

िवषय . ७                  ठराव . ३२ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८     िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक : मा.संदीप अ ण क पटे                                        अनुमोदक : मा. रा ल तानाजी कलाटे          
          संदभ : मा. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील दनांक २२/११/२०१८ रोजीचा ताव 
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भाग . २६ वाकड - पपळे िनलख मौजे वाकड, स ह नं.२२८/१/२ कसप्टे व ती रोड, 
छ पती चौकाकडून काळेवाडी फाटाकडे जाताना उज ा बाजूस जी कॉलनी आह े या कॉलनीस 
“िचलेकर नगर लेन नं. १ लॉट नं. १ ते १६” ह े नाव तेथील रिहवाशां या मागणीनुसार घोिषत 
करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

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

िवषय . ८                  ठराव . ३३ 
दनांक :  ०७/१२/२०१८     िवभाग : थाप य िवभाग 

सूचक : मा.संदीप अ ण क पटे                                          अनुमोदक : मा. रा ल तानाजी कलाटे          
          संदभ : मा. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील दनांक २२/११/२०१८ रोजीचा ताव 

भाग . २६ वाकड - पपळे िनलख मौजे वाकड, स ह नं.२३१, कसप्टे व ती कै. मा ती गेनू 
क पटे मनपा शाळा . ५९ या उज ा बाजूला जी कॉलनी आह े यास “पंढरी िनवास रोड” असे नाव 
तेथील थािनक नागरीकां या मागणीनुसार घोिषत करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                 ------------ 
मा. सभापती : माह ेिडसबर २०१८ चे सभेस सव संबंिधत िवभाग मुख/शाखा मुख उपि थत 

रािहले नाहीत. ही बाब सवच सद यांचा अवमान करणारी आह े . यामुळे या पुढील भाग सिमती 
सभेस िवभाग मुख/शाखा मुख उपि थत न रािह यास पुढची सभा होणार नाही. तरी पुढील सभेस 
सव  संबंिधत अिधका-यांना सभेस उपि थत राहणेबाबत ेि य अिधकारी यांनी लेखी कळवाव.े 
आज या सभेस अनुपि थत असले या अिधका-यांना लेखी िवचारणा करणेत यावी अशा सूचना देणेत 
आ या. तसेच सभेस उपि थत सद य व अिधकारी वग यांचे  आभार मानुन सभा संपली असे जाहीर 
करतो.  

                                                                                    सही/- 
                                                                                    (कदम शिशकांत गणपत) 

                                                                                              सभापती, 
                                                                                             ड भाग सिमती,  
                                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी – १७ 
 

                                                                                     सही/- 
                                                                                            (सीताराम ब रे) 
 मांक – ड/१३/कािव/१६८ /२०१८                          शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
 दनांक –  २७/१२/२०१८                                                      ड भाग सिमती     


