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               पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .११  
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०५/०१/२०१७                                                                   दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०१७ ची मािसक 
सभा शु वार दनांक ०५/०१/२०१७ 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. टाक अ ण मदन                    सभापती 
२.        मा. श ु  उफ बापु िसताराम काटे        सद य 
३.        मा. रामदास गेणभाऊ बोकड          सद य 
४. मा. जगताप राज  गणपत          सद य 
                              ------------------ 
     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, े ीय अिधकारी, मा. मोद भासे, कायकारी अिभयंता 
थाप य, डॉ. सतीश गोरे, पशुवै क य अिधकारी, मा. िसताराम ब रे, शासन अिधकारी तथा 

सिचव, सभा शाखा, मा. अशोक बोनगीर, लेखािधकारी, मा. िवनय ओहोळ, मा. सुिनल पाटील, मा. 
एल. बी. जाधव, मा. िशरीष पोरेडी, उपअिभयंता, थाप य, मा. भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  
जावळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा.मोिहते एस.एस., उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. िनतीन 
देशमुख, उपअिभयंता, िव ुत, मा.अजय जाधव, मा. एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, 
मा. ए.ए. मोमीन, किन  अिभयंता, थाप य, मा. िनलेश दाते, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. 
वाकोडे ए.एस., मा. मुलाणी बी.एम., मा. रोकडे जे.बी., मा. इदे ए.के., किन  अिभयंता, 
जलिन:सारण, मा. राज  जगताप, मा. ए.जी. दाढे, किन  अिभयंता, नगररचना, मा. ही.ए. पाडवी, 
मा. भालेराव यु.ए., मा. गणेश राऊत, किन  अिभयंता िव ुत, मा. कंुभार सी.एम. किन  अिभयंता, 
बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण िवभाग,मा. आनंद एस. नायडू, किन  अिभयंता, 
झोिनपू थाप य,  मा. आर.एम. सौदाई, मा. अतुल सोनवण,े मा. धन ी भ े, मा. शिशकांत मोरे, 
आरो य िनरी क, मा. अमर म ासी, मले रया िनरी क,मा.सुिनल दुदुसकर, मा.गोपाळ खैरे, उ ान 
सहा यक, इ. अिधकारी उपि थत होते. 
 
 मा. शासन अिधकारी तथा सिचव : दनांक ५/१/२०१७ रोजीची िनयिमत ड भाग सिमती 
सभेचे कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  
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मा. राज  गणपतराव जगताप: दनांक ५/१/२०१७ रोजीची िनयिमत ड भाग सिमती 
गणसं येअभावी तहकुब क न १५ िमिनटांनी सभेचे कामकाज सु  करावे अशी सूचना मांडतो. 

मा. रामदास बोकड - सदर सूचनेस मी अनुमोदन देतो.  
मा. सभापती : दनांक ५/१/२०१७ रोजीची ड भाग सिमती िनयिमत मािसक सभा १५ 

िमिनटांसाठी तहकुब क न दुपारी १२.१५ वा. घेणेत यावी. 
                         ------------ 
मा. शासन अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा : दनांक ५/१/२०१७ रोजीची दुपारी 

१२.१५ वाजेपयत तहकुब कर यात आलेली सभा दुपारी १२.१५ वा. सु  कर यास मा यता िमळावी. 
 
मा. राज  गणपतराव जगताप: दनांक ५/१/२०१७ रोजीची दुपारी १२.१५ वा. ची तहकुब 

ड भाग सिमती गणसं येअभावी तहकुब क न १० िमिनटांनी सभेचे कामकाज सु  करावे अशी 
सूचना मांडतो. 

मा. रामदास बोकड - सदर सूचनेस मी अनुमोदन देतो.  
मा. सभापती : दनांक ५/१/२०१७ रोजीची ड भाग सिमती तहकुब मािसक सभा १० 

िमिनटांसाठी तहकुब क न दुपारी १२.२५ वा. घेणेत यावी. 
                                     ------------ 
मा. शासन अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा : दनांक ५/१/२०१७ रोजीची दुपारी 

१२.२५ वाजेपयत तहकुब कर यात आलेली सभा दुपारी १२.२५ वा. सु  कर यास मा यता िमळावी. 
मा. सभापती:  दनांक ५/१/२०१७ रोजीचे भाग सिमती सभे या कामकाजास सु वात 

कर यात यावी.   

मा. सिचव, सभा शाखा :-  सभेत 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 य यां या मागणी माणे व  मा. अ य  यांचे मा यतेने सभेम ये खालील माणे 
ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आल.े  

 
िवषय . १ : भाग . ५७ पपळे गुरव ाथिमक ५४/१ मुलां या शाळेस कै. गणपतराव 

मा ती जगताप पाटील पपळे गुरव ाथिमक शाळा ५४/१ मुलांची असे नाव दे याबाबत   
 
िवषय . २ : भाग . ५७ पपळे गुरव ाथिमक ५४/२ मुल या शाळेस कै. अ पासाहेब 

खंडूजी जगताप पाटील पपळे गुरव ाथिमक शाळा ५४/२ मुल ची असे नाव दे याबाबत   
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िवषय . ३ : भाग . ५७  येथे असणा-या पपळे गुरव मशानभूमीम य ेसुस  दश या 
िवधी घाट तसेच िव ुत दािहनी समािव  कर यात येणार आह.े सदर पपळे गुरव वैकंुठ मशानभूमी 
असे नाव देणबेाबत 

िवषय . ४ : भाग . ५७ पपळे गुरव आर ण मांक ३४४ व ३४४ (अ) येथे पपरी 
चचवड महानगरपािलके या वतीने िविवध खेळाचे मैदान िवकिसत करणार असुन सदर मैदानास कै. 

पांडुरंग खंडुजी जगताप पाटील खेळाचे मैदान असे नामकरण करणेबाबत  
िवषय . ५ : भाग . ५ पपळे सौदागर येथील मशानभूमीत तीन संडास लॉक आहेत- 

(१) २० सी सचा एक लॉक, (२)१६ सी सचा एक लॉक व  (३) ६ सी सचा एक लॉक या तीन 
संडास लॉ सपैक  १६ सी सचा एक संडास लॉक वापरता येत नस याने सदरचा संडास लॉक 
पाडणेत यावा जेणेक न मशानभुमीम ये सदर जागेचा पाक ग व इतर वापरासाठी उपयोग करता 
येईल. तरी सदरचा संडास लॉक पाडणेबाबत 

 
तदनंतर मा. ड भाग सिमती माहे  जानेवारी २०१७ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  

कर यात आले. 
मा. सिचव, सभा शाखा : :- मागील सभा कायपि का . ८ माहे ऑ टोबर २०१६, 

कायपि का . ९ माहे नो हबर २०१६ व कायपि का . १० िडसबर २०१६ या मािसक सभांचे 
सभावृ ांत कायम करणे  

मा. सभापती : मागील सभा कायपि का . ८ माहे ऑ टोबर २०१६, कायपि का . ९ 
माहे नो हबर २०१६ व कायपि का . १० िडसबर २०१६ या मािसक सभांचे सभावृ ांत कायम 
कायम कर यात येत आह.े  

माह े जानेवारी २०१७ या कायपि का . ११ वरील िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत 
आली.  
िवषय . १                                                                                  ठराव . ३४ 
दनांक ०५/०१/२०१७                                                                   िवभाग: आरो य िवभाग   

संदभ : मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील ताव . ड े/०७/कािव/६१६/२०१६ द. 
३१/१२/२०१६  

क   शासनाने देशातील सव शहरातील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य 
िमळावे या करीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना शौचालयाची सुिवधा 
उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठी दनांक २/१०/२०१४ पासुन व छ भारत अिभयान 
(नागरी) संपूण देशाम ये राबिव याची घोषणा केलेली आह.े तसेच महारा  शासनाने देखील प  . 
वभाअ/ २०१५/ . .२३/निव/३४ दनांक १५/५/२०१५ अ वय े क  शासनाचे धत वर व छ 

महारा  अिभयान (नागरी ) राबिव याचे ठरवून दनांक २/१०/२०१७ पयत हगणदारी मु  (Open 
Defecation Free) शहरे कर याचे उ ी   िनि त केलेले आह.े तसेच मा. आयु  यांचेकडील प  

. मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, दनांक १/४/२०१६ अ वय े दनांक २/१०/२०१७ पूव  
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ट याट याने पपरी चचवड शहर हगणदारी मु  कर याचे उ ी  िनि त केलेले आह.े या अनुषंगाने 
ड े ीय कायालय काय े ातील भाग . ४५ पपरी वाघेरे हा भाग हगणदारी मु  करणेचे 
दृ  टीने मनपा शाळा व बचतगटाचे माणप  ा  असुन आरो य िवभागाचे कायवाहीनुसार सदर 

भाग हगणदारी मु  (Open Defecation Free) घोषीत करणेबाबत या मा. े ीय अिधकारी 
यांचेकडील तावास मा यता देणेत येत आहे.   

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

िवषय . २                                                                               ठराव . ३५ 
दनांक ०५/०१/२०१७                                                                िवभाग: आरो य  िवभाग   

संदभ : मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील ताव . ड े/०७/कािव/६१७/२०१६ द.  
           ३१/१२/२०१६  
 
क   शासनाने देशातील सव शहरातील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगल े आरो य 

िमळावे या करीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना शौचालयाची सुिवधा 
उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठी दनांक २/१०/२०१४ पासुन व छ भारत अिभयान 
(नागरी) संपूण देशाम ये राबिव याची घोषणा केलेली आह.े तसेच महारा  शासनाने देखील प  . 
वभाअ/ २०१५/ . .२३/निव/३४ दनांक १५/५/२०१५ अ वय े क  शासनाचे धत वर व छ 

महारा  अिभयान (नागरी ) राबिव याचे ठरवून दनांक २/१०/२०१७ पयत हगणदारी मु  (Open 
Defecation Free) शहरे कर याचे उ ी   िनि त केलेले आह.े तसेच मा. आयु  यांचेकडील प  . 
मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, दनांक १/४/२०१६ अ वये दनांक २/१०/२०१७ पूव  ट याट याने 
पपरी चचवड शहर हगणदारी मु  कर याचे उ ी  िनि त केलेले आह.े या अनुषंगाने ड े ीय 

कायालय काय े ातील भाग .४३, ४४,४६,४७,४८,५४,५५,५६ व ५७ हे ९ भाग हगणदारी 
मु  (Open Defecation Free) घोिषत करणेबाबत या तावास मा. ड भाग सिमतीने ठराव 
संमत झाला असुन याबाबत दै. चा ल म ये दनांक ४/१२/२०१६ रोजी व दै. सं यानंद म ये दनांक 
६/१२/२०१६ रोजी जाहीर कटन िस द क न नागरीकांकडून हरकती मागिव यात आ या हो या. 
परंतु नागरीकांकडून एकही हरकत िवहीत मुदतीत ड े ीय कायालयास ा  न झालेली नाही. 
यामुळे उ  भाग . ४३,४४,४६,४७,५४,५५ व ५७ हगणदारी मु  करणेबाबतचा िवषय कायम 

करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 
 
 सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                                ------------------ 
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िवषय . ३                                                                               ठराव . ३६ 
दनांक ०५/०१/२०१७                                                         िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा. श ु  उफ बापू िसताराम काटे                      अनुमोदक : मा.राज  गणपतराव जगताप 
 

संदभ :मा. श ु  उफ बापु िसताराम काटे यांचा दनांक २२/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
भाग . ५५ मधील कुणाल आयकॉन रोडवरील आर ण . ३६७A पपळे सौदागर येथे 

डा मैदान आह.े सन १९९६ म य े िवकास कामाचे आर ण पडल े यावेळेस या डा मैदानासाठी 
वग य बाळासाहेब बाजीराव कंुजीर यांनी आप या मालक ची संपुण जागा यासाठी दली . ते एक 

उ कृ  कब ी खेळाडू होते. अिखल भारतीय कब ी पंच होते व ते पुण ेिज हा कब ी असोिसएशनचे 
कायका रणी सद य देखील होते. यांनी आपले काळात अनेक नामवंत कब ी खेळाडू घडिवल,े कब ी 
खेळाला एक मानाचे थान िमळवून दल.े अशा सामािजक, राजक य, डा या िविवध े ाम ये 
अमु य योगदान असणारे वग य बाळासाहेब बाजीराव कंुजीर यां या अिव मरणीय कायासाठी भाग 

. ५५ मधील डा मैदानाला “अिखल भारतीय कब ी पंच वग य बाळासाहेब बाजीराव कंुजीर 
डांगण” असे नामकरण कर याबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                                ------------------ 
मा. सिचव, सभा शाखा : स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. अ य  यांचे मा यतेने 

दनांक ०५/०१/२०१७ रोजी या सभेम य ेऐन वेळी दाखल केलेले  िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी 
देणेत आली.  
िवषय . ४                                                                               ठराव . ३७ 
दनांक ०५/०१/२०१७                                                              िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा.राज  गणपतराव जगताप                              अनुमोदक : मा. रामदास गेणभाऊ बोकड 
 संदभ : मा.राज  गणपतराव जगताप यांचेकडील द. ०५/०१/२०१७ रोजीचा ताव  

भाग . ५७ पपळे गुरव ाथिमक ५४/१ मुलां या शाळेस “कै. गणपतराव मा ती जगताप 
पाटील पपळे गुरव ाथिमक शाळा ५४/१ मुलांची” असे नाव दे याबाबतचे तावास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

िवषय . ५                                                                               ठराव . ३८ 
दनांक ०५/०१/२०१७                                                              िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा.राज  गणपतराव जगताप                              अनुमोदक : मा. रामदास गेणभाऊ बोकड 
 संदभ : मा.राज  गणपतराव जगताप यांचेकडील द. ०५/०१/२०१७ रोजीचा ताव  
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भाग . ५७ पपळे गुरव ाथिमक ५४/२ मुल या शाळेस “कै. अ पासाहेब खंडूजी जगताप 
पाटील पपळे गुरव ाथिमक शाळा ५४/२ मुल ची” असे नाव दे याबाबतचे तावास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

िवषय . ६                                                                              ठराव . ३९ 
दनांक ०५/०१/२०१७                                                              िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा.राज  गणपतराव जगताप                              अनुमोदक : मा. रामदास गेणभाऊ बोकड 
संदभ : मा.राज  गणपतराव जगताप यांचेकडील द. ०५/०१/२०१७ रोजीचा ताव 

भाग . ५७  येथे असणा-या पपळे गुरव मशानभूमीम य े सुस  दश या िवधी घाट 
तसेच िव ुत दािहनी समािव  कर यात येणार आह.े सदर मशानभूमीला “ पपळे गुरव वैकंुठ 
मशानभूमी” असे नाव देणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

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

िवषय . ७                                                                               ठराव . ४० 
दनांक ०५/०१/२०१७                                                              िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा.राज  गणपतराव जगताप                              अनुमोदक : मा. रामदास गेणभाऊ बोकड 
संदभ : मा.राज  गणपतराव जगताप यांचेकडील द. ०५/०१/२०१७ रोजीचा ताव 

भाग . ५७ पपळे गुरव आर ण मांक ३४४ व ३४४ (अ) येथे पपरी चचवड 
महानगरपािलके या वतीने िविवध खेळाचे मैदान िवकिसत करणार असुन सदर मैदानास “कै. पांडुरंग 
खंडुजी जगताप पाटील खेळाचे मैदान” असे नामकरण करणचेे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

िवषय . ८                                                                               ठराव . ४१ 
दनांक ०५/०१/२०१७                                                                िवभाग: थाप य िवभाग   

सूचक : मा.राज  गणपतराव जगताप                              अनुमोदक : मा. रामदास गेणभाऊ बोकड 
संदभ :मा. श ु  उफ बापु िसताराम काटे यांचा दनांक ०५/०१/२०१७ रोजीचा ताव 

भाग . ५ पपळे सौदागर येथील मशानभूमीत तीन संडास लॉक आहेत- (१) २० 
सी सचा एक लॉक, (२)१६ सी सचा एक लॉक व  (३) ६ सी सचा एक लॉक या तीन संडास 
लॉ सपैक  १६ सी सचा एक संडास लॉक वापरता येत नस याने सदरचा संडास लॉक पाडणेत 

यावा जेणेक न मशानभुमीम य ेसदर जागेचा पाक ग व इतर वापरासाठी उपयोग करता येईल. तरी 
सदरचा संडास लॉक पाडणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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               --------------------- 
यानंतर मा. सभापती यांचे मा यतेने स माननीय नगरसद य मा. रामदास गेणभाऊ बोकड व 

मा. राज  गणपतराव जगताप यांनी सन २०१२ पासुन आतापयत या कालावधीतील कामकाजास 
अनुस न सव अिधकारी व कमचा-यांचे सहकायाबाबत आभार मानले. तसेच मा. रामदास बोकड 
यांनी  ड े ीय कायालयाचे जलिन:सारण िवभागाचे उपअिभयंता पदी ी. सुयकांत मोिहते यांची 
पदो ती झा याब ल यांचे सभागृहाचे वतीने अिभनंदन केले.  
 मा. े ीय अिधकारी ी. चं कांत खोसे यांनी सव नगरसद यांचे व अिधकारी यांचे सभेस 
उपि थत रािह याब ल आभार मानले. 
 मा. सभापती : सव उपि थत अिधकारी, उपि थत स मा. नगरसद य व कमचारी वगाचे 
सभेस उपि थत रािह याबाबत आभार मानुन माहे जानेवारी २०१७ ची ड भाग सिमती सभा 
संप याचे जाहीर केले.  

                                                                                        सही/- 
                                                                              ( अ ण मदन टाक ) 

                                                                                              सभापती 
                                                                                 ड भाग सिमती, ड े ीय कायालय,  
                                                                                           रहाटणी - १७     
                                                                                             
                                                                                                    सही/- 
                                                                                           ( सीताराम ब रे ) 
 मांक – ड/१३/कािव/०५/२०१७                                      शासन अिधकारी तथा सिचव      

           दनांक –०५/०१/२०१७                                                             (सभाशाखा) 
                                                                                            ड भाग सिमती     


