
 

 

 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - १७ 
ड प्रभाग सलमती, 
कार्यपत्रिका क्र.२ 
सभावतृ्ाां् 

दिनािंक  ३/५/२०१३      वेळ िपुारी  १२.०० वाजता 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक सभा ुुक्रवार दि. 
३/५/२०१३ रोजी िपुारी  १२.०० वाजता ड प्रभाग कार्ायिर्ाच्र्ा छिपती ुाहू महाराज 
सभागहृामध्रे् आर्ोजजत करणेत आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् 
उपजस्ित होते. 
१.  मा.सोनािी जम,    अध्र्क्षा, 
२. मा.प्रभाकर वाघेरे    सिस्र् 
३. मा.पवनर् गार्कवाड   सिस्र् 
४. मा.राजेंद्ग जगताप   सिस्र्  
५. मा.ुैिजा लुतोळे    सिस्र्ा 
६. मा.सुषमा तनपुरे    सिस्र्ा 
 र्ालुवार्  मा.बी.एम.सुतार, प्रभारी प्रुासन अचिकारी , मा.गुिाब िािंगट, 
कार्यकारी अलभर्िंता स्िापत्र्, मा.एस.एस.चव्हाण,कार्यकारी अलभर्िंता पविर्ुत, मा.ुरि 
जािव, कार्यकारी अलभर्िंता पाणीपुरवठा पवभाग, मा.ननकम,कार्यकारी अलभर्िंता, 
जिननसारण पवभाग, मा.रामनाि टकिे उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, मा.रपविंद्ग पवार, 
उपअलभर्िंता जिननसारण पवभाग, मा.ुखे, उपअलभर्िंता पाणीपुरवठा पवभाग, 
मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता, पविर्ुत, मा.दििीप िमुाळ, उपअलभर्िंता, पविर्ुत 
मा.राजेंद्ग जावळे, उपअलभर्िंता पाणीपुरवठा पवभाग, मा.अननि राऊत, उपअलभर्िंता 
जिननसारण पवभाग, मा.रत्नपारखी, उपअलभर्िंता, स्िापत्र् मा.व्ही.एउम.इिंगुळकर 
िेखाचिकारी मा.व्ही.एि.चव्हाण सहा आरोग्र्ाचिकारी, मा.बेडाळे, सहा.आरोग्र्ाचिकारी . 

 सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवय उपजस्ितािंच े स्वागत करुन 
सभेच्र्ा कामकाजास सुरुवात केिी.  

तिनिंतर मा.अध्र्क्ष र्ािंच े मान्र्तेने व मा.नगरसिस्र् र्ािंच े मागणीप्रमाणे 
पुढीिप्रमाणे ऐनवेळच ेपवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेण्र्ात आिे. 
ववषय क्र.१ वॉडय क्रमािंक ४५ पपिंपरी वाघेरे रे्िीि न्हावी आळी रे्िीि सिंडास ब्िॉक 
रस्तारुिं िीकरणामध्रे् रे्त असल्र्ाने सिर सिंडास ब्िॉक पाडणेकामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.प्रभाकर वाघेरे र्ाचा प्रस्ताव. 
ववषय क्र.२ वॉडय क्रमािंक ५३ वाकड रे्िीि मुतारी हटपवण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 
िेणेबाबत पवचार करण   े े मा.पवनर् गार्कवाड र्ािंचा प्रस्ताव 



 

 

ववषय क्र.३ वाकड रे्िीि ४५ मी. बी आरटीएस रस्त्र्ाने बाचित होणारी पाण्र्ाची 
सटाकी पाडणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.पवनर् गार्कवाड 
र्ािंचा प्रस्ताव. 
ववषय क्र.४. सन २०१३-२०१४ च े अिंिाजपिकातीि नपवन पवकास कामािंना मिंजूरी  
िेणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेबाबत पवचार करणे मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा 
प्रस्ताव. 
 र्ानिंतर मा.ुैिजा लुतोळे  र्ािंनी पुढीिप्रमाणे सुचना मािंडिी. 
आज दिनािंक ३/५/२०१३ रोजीची सभा गणसिंख्र्ा अभावी तहकुब करणेत रे्वून सिरची 
तहकुब सभा दिनािंक १०/५/२०१३ रोजी िपुारी १२.०० वाजता आर्ोजजत करणेत र्ावी. 
 सिर सुचनेस मा.सुषमा तनपुरे र्ािंनी अनुमोिन दििे.  
 

त्र्ाप्रमाणे मा.अध्र्क्ष र्ािंनी आज दिनािंक ३/५/२०१३ रोजीची प्रभाग सलमतीची 
सभा दिनािंक १०/५/२०१३ रोजी िपुारी १२.०० वाजेपर्तं तहकुब करणिंत रे्त असल्र्ाच े
प्रकट केिे. 

 

      सही/- 
सोनािी पोपट जम 

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

,
  

सही/- 
प्रुासन अचिकारी सभा ुाखा 
प्रभाग सलमती ,पपिं.चचिं.म.न.पा., 

रहाटणी, पुणे - १७ 
 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/१०/२०१३ 
दिनािंक  ३/९/२०१३  
 
प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 



 

 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पुणे - १७ 
ड प्रभाग सलमती, 
कार्यपत्रिका क्र.२ 

(दिनािंक ३/५/२०१३ रोजीची तहकुब सभा) 
सभावतृ्ाां् 

दिनािंक  १०/५/२०१३      वेळ िपुारी  १२.०० वाजता 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका ड प्रभाग सलमतीची मालसक तहकुब सभा 
ुुक्रवार दि. १०/५/२०१३ रोजी िपुारी  १२.०० वाजता ड प्रभाग कार्ायिर्ाच्र्ा छिपती 
ुाहू महाराज सभागहृामध्रे् आर्ोजजत करणेत आिी होती. सिर सभेस पुढीिप्रमाणे 
सन्मा.सिस्र् उपजस्ित होते. 
 

१.  मा.सोनािी जम,    अध्र्क्षा, 
२. मा.कैिासभाऊ िोपटे    सिस्र् 
३. मा.पवनर् गार्कवाड   सिस्र् 
४. मा.बापु काटे    सिस्र् 
५. मा.राजेंद्ग जगताप   सिस्र्  
६. मा.प्रुािंत लुतोळे    सिस्र् 
७. मा.सुननता वाघेरे    सिस्र्ा 
८. मा.ननता पाडाळे   सिस्र्ा 
९. मा.अननता तापकीर    सिस्र्ा 
१०. मा.झामाबाई बारणे    सिस्र्ा 
११. मा.आरती चोंिे    सिस्र्ा 
१२. मा.वैुािी जवळकर    सिस्र्ा 
१३. मा.ुैिजा लुतोळे    सिस्र्ा 
 

 र्ालुवार्  मा.पी.एच.झुरे प्रभाग अचिकारी, मा.बी.एम.सुतार, प्रभारी प्रुासन 
अचिकारी, मा.गुिाब िािंगट, कार्यकारी अलभर्िंता स्िापत्र्, मा.एस.एस.चव्हाण, 
कार्यकारी अलभर्िंता पविर्ुत, मा.ुरि जािव, कार्यकारी अलभर्िंता पाणीपुरवठा पवभाग, 
मा.ननकम, कार्यकारी अलभर्िंता, जिननसारण पवभाग, मा.रामनाि टकिे उपअलभर्िंता, 
स्िापत्र्, मा.रपविंद्ग पवार, उपअलभर्िंता जिननसारण पवभाग, मा.ुखे, उपअलभर्िंता 
पाणीपुरवठा पवभाग, मा.एम.बी.सोनवणे, उपअलभर्िंता, पविर्ुत, मा.दििीप िमुाळ, 
उपअलभर्िंता, पविर्ुत मा.राजेंद्ग जावळे, उपअलभर्िंता पाणीपुरवठा पवभाग, मा.अननि 
राऊत, उपअलभर्िंता जिननसारण पवभाग, मा.रत्नपारखी, उपअलभर्िंता, स्िापत्र् 
मा.व्ही.एम.इिंगुळकर िेखाचिकारी  मा.व्ही.एि.चव्हाण सहा आरोग्र्ाचिकारी, मा.बेडाळे, 



 

 

सहा.आरोग्र्ाचिकारी इत्र्ािी अचिकारी उपजस्ित होते. सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष 
र्ािंनी सवय उपजस्ितािंच े स्वागत करुन सभेच्र्ा कामकाजास सुरुवात केिी. र्ानिंतर 
मा.अघ्र्क्षा र्ािंनी मागीि कार्यपत्रिका क्र.११, दिनािंक ८/३/२०१३, दिनािंक १५/३/२०१३ 
तसेच कार्यपत्रिका क्रमािंक १ दिनािंक ५/४/२०१३ रोजीच्र्ा सभेचा सभावतृ्तािंत कार्म 
करण्र्ात आल्र्ाच ेप्रकट केिे. 
  

ठराव क्रमािंक ३      पवषर् क्र.१ 
दिनािंक  १०/५/२०१३      पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. आरती चोंिे ेे     अनुमोिक - मा.सुषमा तनपुरे    
 सिंिभय :- मा. प्रभाकर वाघेरे र्ािंचा दिनािंक ३/५/२०१३ रोजीचा प्रस्ताव. 

 वॉ.क्र. ४५ पपिंपरी वाघेरे रे्िीि न्हावी आळी रे्िीि मनपाचा सिंडास ब्िॉक 
रस्तारुिं िीकरणामध्रे् रे्त असल्र्ाने सिरचा सिंडास ब्िॉक पाडणेकामीच्र्ा प्रस्तावास 
मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
    सदरचा ठराव सवाानुम्े मान्य झाला. 
 

ठराव क्रमािंक ४     पवषर् क्र.२ 
दिनािंक  १०/५/२०१३     पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. पवनर् गार्कवाड    अनुमोिक - मा.कैिास िोपटे    

सिंिभय :- मा. पवनर् गार्कवाड  र्ािंचा दिनािंक ३/५/२०१३ रोजीचा प्रस्ताव. 

प्रभाग क्रमािंक ५३ वाकड रे्िीि कावेरीनगर रोडवरीि मुतारी ही नागरीवस्ती 
रे्िेच आहे व र्ा मुतारी मुळे खपु नागरीकािंना िास होतो. तरी सिर मुतारी 
हटपवणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
     

सदरचा ठराव सवाानुम्े मान्य झाला. 
 

ठराव क्रमािंक ५     पवषर् क्र.३ 
दिनािंक  १०/५/२०१३     पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा.पवनर् गार्कवाड     अनुमोिक - मा.कैिास िोपटे    
 सिंिभय :- मा. पवनर् गार्कवाड  र्ािंचा दिनािंक ३/५/२०१३ रोजीचा प्रस्ताव. 

 कस्पटेवस्ती ते वाकड र्ा ४५.०० मी.बीआरटीएस रस्त्र्ाने वाकड रे्िीि 
पाण्र्ाची टाकी बािीत होत आहे. त्र्ामुळे ही टाकी पाडणोठी मा.आर्ुक्त र्ािंनी 
मान्र्ता दििेिी आहे तसेच सिर टाकीसाठी भुमकरवस्ती रे्िे पर्ायर्ी टाक्र्ा उपिब्ि 
असल्र्ाने त्र्ा टाक्र्ािंवरुन पाणीपुरवठा करण्र्ात रे्त आहे. त्र्ामुळे वाकड रे्िीि 
टाकीवरीि पाणीपुरवठा बिंि करणेत आिेिा आहे. त्र्ामुळे वाकड रे्िीि कस्पटेवस्ती 



 

 

ते वाकड र्ा ४५.०० मी.डीपी रस्त्र्ाने बाचित होणारी पाण्र्ाची टाकी पाडणेकामीच्र्ा 
प्रस्तावास मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
    सदरचा ठराव सवाानुम्े मान्य झाला. 
 

ठराव क्रमािंक ६     पवषर् क्र.४ 
दिनािंक  १०/५/२०१३     पवभाग - स्िापत्र्  
सुचक - मा. सुषमा तनपरेु      अनुमोिक - मा.आरती चोंिे    
 सिंिभय :- मा.सुषमा तनपुरे र्ािंचा दिनािंक ३/५/२०१३ रोजीचा प्रस्ताव. 

 सन २०१३-२०१४ च ेमनपाच ेअिंिाजपिक मनपा सभेमध्रे् मिंजूर झािेिे आहे. 
त्र्ातीि ड प्रभागािंतगयत स्िापत्र्, पाणीपुरवठा व पविर्ुत पवषर्क नवीन पवकास काम े
सुचपवणेत आिेिी आहेत. कामाचा कािाविी पवचारात घेता स्िापत्र्, पाणीपुरवठा व 
पविर्ुत पवषर्क कामे तातडीने होण्र्ासाठी सवय नवीन कामािंना स्वतिंिपणे प्रुासकीर् 
मान्र्ता िेण्र्ात र्ावी व तातडीने ननपविा काढणेकामीच्र्ा प्रस्तावास ठराव कार्म 
होण्र्ाची वाट न पहाता अमिंिबजावणी करणेस मान्र्ता िेणेत रे्त आहे. 
    सदरचा ठराव सवाानुम्े मान्य झाला. 
 र्ानिंतर मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाच ेप्रकट केिे. 

        
        सही/- 

   सोनािी पोपट जम 
अध्र्क्षा 

 ड प्रभाग सलमती,पपिं.चचिं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे १७ 

 

सही/- 
प्रुासन अचिकारी सभा ुाखा 

ड प्रभाग सलमती ,पपिं.चचिं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे - १७ 

जा.क्र.ड/सभा/कापव/११/२०१३ 
दिनािंक ३/९/२०१३  
प्रनत, 
मा.श्री./श्रीमती ----------------------- 
सिस्र् / सिस्र्ा ड प्रभाग सलमती, 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
ड प्रभाग कार्ायिर्, रहाटणी, १७ 

 


