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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - 17 
ड प्रभाग सलमती 
कार्यपत्रिका क्र.6 

सभावतृ्ाां् 
दिनािंक  02/11/2012       वेळ िपुारी  12.00 वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार 
दि.02/11/2012 रोजी िपुारी 12.00 वाजता ड प्रभाग कार्ाािर्ाच्र्ा सभागहृामध्रे् आर्ोजजत 
करणेत आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् उपजस्ित होते. 
1.  मा.ननता पाडाळे,    अध्र्क्षा 
2. मा.दहरानिंि आसवा•Öß    ÃÖ¤üÃµÖ 

3. ´ÖÖ.प्रमोि ताम्हणकर   सिस्र् 
4. मा.पवनोि नढे    सिस्र् 
5. मा.कैिास िोपटे   सिस्र् 
6. मा.अप्पा पवार    सिस्र् 
7. मा.पवनर् गार्कवाड   सिस्र् 
8. मा.पविास नािंिगुड े   सिस्र् 
9. मााा.बापू उर्ा  शत्रघु्न काटे  सिस्र् 
10  मा.रामिास बोकड   सिस्र् 
11. मा.राजेंद्ग जगताप   सिस्र् 
12. मा.नवनाि जगताप.   सिस्र् 
13. मा.प्रशािंत ज्तोळे   सिस्र् 
14. मा.सुनीता वाघेरे    सिस्र्ा 
15. मा.पवमि काळे   सिस्र्ा 
16. मा.अननता तापकीर   सिस्र्ा 
17. मा.पवमिताई जगताप   सिस्र्ा 
18. मा.मार्ा बार•Öê    ÃÖ¤üÃµÖÖ 

19. मा.स्वाती किाटे   सिस्र्ा 
20. मा.आरती चोंधे    सिस्र्ा 
21. मा.शैिजा लशतोळे    सिस्र्ा 
22. मा.सुषमा तनपुरे   सिस्र्ा 
 र्ालशवार् मा. पी.एच.झुरे प्रभाग अचधकारी, मा. पवजर् इिंगुळकर,  प्रभारी प्रशासन 
अचधकारी, सभा शाखा, मा.िािंगट, कार्ाकारी अलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.के.जी.िोरात, कार्ाकारी 
अलभर्िंता, पविर्ुत, मा.शरि जाधव, कार्ाकारी अलभर्िंता, पाणीपुरवठा पवभाग, मा.डॉ.गोरे, 
पश   ाुवैिर्ककर् अचधकारी मा.आर्.वार्.सय्र्ि, उपअलभर्िंता, स्िापत्र् मा.जीवन गार्कवाड, 
उपअलभर्िंता स्िापत्र्, मा.अननि लशिंिे, उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.रामनाि टकिे, उपअलभर्िंता 
स्िापत्र्, मा.दििीप धुमाळ, उपअलभर्िंता पविर्ुत, मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता पविर्ुत, 
मा.अजर् सुर्ाविंशी, उपअलभर्िंता पाणीपुरवठा पवभाग, मा.िेसिे, उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा 
पवभाग, मा.अननि राऊत, उपअलभर्िंता जिननसारण पवभाग,  मा.एस.डी.िगस, 
सहा.आरोग्र्ाचधकारी, मा. व्ही.एि.चव्हाण, सहा.आरोग्र्ाचधकारी इत्र्ािी अचधकारी उपजस्ित 
होते. 
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 सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवा उपजस्ितािंच े स्वागत करुन सभेच्र्ा 
कामकाजास सुरुवात केिी. तििंनतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी मागीि कार्ापत्रत्रका क्र.5, दिनािंक 
05/10/2012 रोजीच्र्ा  सभेचा सभावतृ्तािंत कार्म करण्र्ात आल्र्ाच ेप्रकट केिे. 
 तिनिंतर  मा.अध्र्क्ष र्ािंच ेमान्र्तेने व मा.नगरसिस्र् र्ािंच ेमागणीप्रमाणे पुढीिप्रमाणे 
ऐनवेळच ेपवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेण्र्ात आिे. 
 
ववषर् क्र.1 - सािंगवी रे्िीि उिर्ानावे नामकरण करणे कामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे 
बाबत पवचार करणे  मा.बापू काटे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.2 - नवी सािंगवी रे्िीि रस्ता नामकरणाच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार 
करणे  मा.नवनाि जगताप र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.3 - प्रभाग क्र.44 मधीि कॉिनी , चौक पि र्ािंना नािंवे िेणे कामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे  मा.सुननता वाघेरे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.4 - प्रभाग क्रमािंक 44 मधीि गेिॉडा चौकातीि टॉर्िेट ब्िॉक काढणे कामीच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे  मा.दहरानिंि आसवाणी र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.5 - काळेवाडीमधीि ककरकोळ िरु स्तीच्र्ा कामािंस मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे  
मा.ननता पाडाळे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.6 - रस्त्र्ािंस व चौकास नािंव िेणर्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार 
करणे मा.पवनोि नढे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.7 - नामर्िक िावणे कामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार करणे मा.ननता 
पाडाळे र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषर् क्र.8 - प्रभाग क्र.53 मध्रे् नािंव िेण्र्ाकामीर्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणे बाबत पवचार 
करणे मा.पवनर् गार्कवाड र्ािंचा प्रस्ताव. 
 
 
ठराव क्रमािंक 50      पवषर् क्र. 01 
दिनािंक 02/11/2012      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. शत्रघु्न काटे     अनुमोिक - मा. ननता पाडाळे 

  सिंिभा :- मा. शत्रघु्न काटे र्ािंचा दिनािंक 02/11/2012 रोजीचा प्रस्ताव 
सािंगवी रे्िीि स. निं. 6 मधीि मनपाने पवकसीत केिेल्र्ा उद्र्ानास मा. प्रभाग सलमती 

ठराव क्र. 277 दि. 07/03/2011 च े नुसार स्वगीर् तानाजीराव लशतोळे उद्र्ान अस े
नामकरणास मिंजूरी   झािी असून सिर नावास िरुुस्ती होवून सिर उद्र्ानाच े नामकरण 
स्वगीर् तानाजीराव लशतोळे (सरकार) उद्र्ान असे करण्र्ात र्ावे. सिर सिंबिंधीत उद्र्ानाच ेमुळ 
जागा मािक असल्र्ाने सिर प्रस्ताव मान्र् करण्र्ास तसेच र्ा उद्र्ानाबाबतच ेर्ापुवीच ेइतर 
प्रस्ताव रद्द करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
 सिर ठराव कार्म होण्र्ाची वाट न पाहता तातडीने पुढीि कार्ावाही करणेस मान्र्ता 
िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 
 
ठराव क्रमािंक 51      पवषर् क्र. 02 
दिनािंक 02/11/2012      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. नवनाि जगताप     अनुमोिक - मा. सुषमा तनपुरे  

  सिंिभा :- मा.नवनाि नढे र्ािंचा दिनािंक 2/11/2012 रोजीचा प्रस्ताव. 
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प्रभाग क्रमािंक 58 नवी सािंगवी मधीि श्री गणेश सहकारी बँक ते रे्मस चौक र्ा 

रस्त्र्ास श्री महािक्ष्मी मिंिीर मागा असे व पुमस चौक ते वाघजाई मिंिीर लमिीटरी हिि 
पर्तंच्र्ा रस्त्र्ास कै.बाळासाहेब श्रीपतराव ढमािे मागा असे नािंवे िेण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 52      पवषर् क्र. 03 
दिनािंक 02/11/2012      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. सुनीता वाघेरे       अनुमोिक - मा. दहरानिंि आसवानी  
  सिंिभा :- मा.सुनीता वाघेरे र्ािंचा दिनाक  2/11/2012 रोजीचा प्रस्ताव. 
 प्रभाग क्रमािंक 44 मधीि पुढे नमुि केिे प्रमाणे 1. लशवित्तनगर, 2. कुिळे कॉिनी 
क्रमािंक 1,2,3,4, 3. अनतिी हॉटेि गल्िी क्र.5, 4. निंि ूजाधव मागा, 5. पुरुषोत्तम करपे पि 
6. मारुती कॉम्प्िेक्स रोड, 7. िडकत राड,े 8. पवना समाचार गल्िी 9. हेमू कॉिनी ाोड. 
10. साईचौक धनराज कॉम्प्िेक्स मागा . 11. मारुती कॉम्प्िेक्स मागा , 12. सी ब्िॉक 
क्र.1,2,3,4,5, 13. प्र्ुष मागा चौक पि कॉिनी र्ािंची नािंवे िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 53      पवषर् क्र. 04 
दिनािंक 02/11/2012      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. दहरानिंि आसवाणी    अनुमोिक - मा. सुनीता वाघेरे  
  सिंिभा :- मा.दहरानिंि आसवाणी  र्ािंचा दिनािंक 2/11/2012 रोजीचा प्रस्ताव. 
 प्रभाग क्रमािंक 44 मध्रे् गेिॉडा चौकातीि टॉर्िेट ब्िॉक आहे. परिंत ुसिर पररसरात 
त्र्ा ब्िॉकचा गेिे अनेक वषापासून कोणीही वापर करत नाही तसेच त्र्ाचा अनेक गैर 
कामािंसाठी गैरवापर होत आहे सिर दठकाणच्र्ा पररसरातीि सवा नागरीकािंकडून ते टॉर्िेट 
ब्िॉक काढून टाकण्र्ासाठी तक्रारी आिेल्र्ा आहेत. तरी गेिॉडा चौकातीि टॉर्िेट ब्िॉक 
काढण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
   सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 54      पवषर् क्र. 05 
दिनािंक 02/11/2012      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा.ननता पाडाळे      अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे  
  सिंिभा :- मा.ननता पाडाळे र्ािंचा  दिनािंक 2/11/2012 रोजीचा प्रस्ताव. 
 काळेवाडी रे्िीि शाळेच्र्ा इमारतीची, गटाराची ककरकोळ िरुुस्तीपवषर्क कामे करणे 
तसेच उरिेल्र्ा रादहिेल्र्ा भागात पेव्हीिंग ब्िॉक बसपवणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत 
रे्त आहे. 
    सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 55      पवषर् क्र. 06 
दिनािंक 02/11/2012      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा.पवनोि नढे       अनुमोिक - मा.प्रमोि ताम्हणकर  
  सिंिभा :- मा.पवनोि नढे  र्ािंचा दिनािंक 2/11/2012 रोजीचा प्रस्ताव. 
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पुढे नमुि केिेप्रमाणे 1. ज्ञाने्वरी मिंगि कार्ाािर्ासमोरीि 9 मीटर रोडिा कै.पवशाि 
नढे मागा, 2. अष्टपवनार्क कॉिनी व कै.कोंडडबा नढे पि असे नािंव िेणेस 3. सव्हे निं.113  
पवठठि रुजक्मीनी मिंदिरासमोरीि चोकास पवना चौक असे रस्त्र्ास व चौकास नािंवे 
िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
    सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 56      पवषर् क्र. 07 
दिनािंक 02/11/2012      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा.ननता पाडाळे      अनुमोिक - मा. सुषमा तनपुरे  
  सिंिभा :- मा.ननता पाडाळे  र्ािंचा दिनािंक 2/11/2012 रोजीचा प्रस्ताव. 
 वाकड रे्िीि कस्पटेवस्ती काळेवाडी र्ाटा (कस्पटे वस्तीकड)े असा नामकरणाचा र्िक 
त्र्ाचप्रमाणे कस्पटेवस्ती मानकर चौकाच े (कस्पटेवस्ती )असा नामकरणाचा र्िक तसेच 
कस्पटेवस्तीकडून नालशक हार्वेिा लमळणारा स.निं.259 चौक कस्पटेवस्ती चौक म्हणून 
नामकरण र्िक तसेच स.निं.247 व 249 मधनू जाणारा डडीपी रस्ता शौर्ा हॉटेि शजेारी 
कस्पटे कॉनार असा नाम र्िक व कस्पटेवस्ती रे्िीि स्मशानभूलमस ह.भ.प.लसताराम बुवा 
िक्ष्मण कस्पटे वैकुिं ठधाम असे नामकरण करण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
    सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र्  झािा. 
 
ठराव क्रमािंक 57      पवषर् क्र. 08 
दिनािंक 02/11/2012      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. स्वाती किाटे       अनुमोिक - मा. सुषमा तनपुरे  
  सिंिभा :- मा.पवनर् गार्कवाड र्ािंचा दिनािंक 2/11/2012 रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रभाग क्रमािंक 53 वाकड रे्िीि कस्पटेवस्ती रे्िीि स.निं.248 व कस्पटेवस्ती रे्िीि 
स.निं.259 रे्िे हॉटेि शौर्ा शजेारी कस्पटेवाडी वाकड दहिंजवडी रोड रे्िे कस्पटे कॉनार व वाकड 
नालशकरोड कस्पटेवस्ती स्मशानभूलम समोर कस्पटे चौक असे नािंव िेण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 

सिरचा ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
र्ानिंतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाच ेप्रकट केिे. 

सही/- 
ननता पविास पाडाळे 

अध्र्क्षा 
ड प्रभाग सलमती,पपिं.चचिं.म.न.पा., 

 रहाटणी, पुणे - 17 
 

सही/- 
प्रशासन अचधकारी सभा शाखा 

ड प्रभाग सलमती ,पपिं.चचिं.म.न.पा., 
 रहाटणी, पुणे - 17 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/ 34 /2012 
दिनािंक   5 / 12 /2012 
  

प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका  


