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                        पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                           मा. ड भाग सिमती, 
                                       कायपि का . १३ 
                                         सभावृ ांत 
दनांक  ०१/०३/२०१९                                                                    दुपारी  १२.००  वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका मा. ड भाग सिमतीची माहे माच २०१९ ची िनयिमत 
मािसक सभा शु वार दनांक ०१/०३/२०१९ 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. ी. कामठे तुषार गजानन  सद य 
३) मा. ीमती च धे आरती सुरेश  सद या 
४) मा. ी. बापु उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
५) मा. ीमती कुटे िनमला  संजय  सद या  
६) मा. ी. आंगोळकर सागर सुिनल  सद य 
७) मा. ीमती मुंढे उषा अंकुश  सद या  
८) मा. ीमती लोखंडे चंदा राजू  सद या  

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

१) मा. ी. भुमकर चं कांत बाबुराव 
                                     -------- 

यािशवाय सभेस 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. सुिनल पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. माधव 
सोनवण,े उपअिभयंता, िव ुत, मा. भाऊसाहेब साबळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा.सुिनल नरोटे, 
उपअिभयंता, थाप य उ ान, मा. सुपे अ ण, . लेखािधकारी, मा. िवनोद बडाळे, सहा. 
आरो यािधकारी, मा. एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. मोरे सुधीर , मा. एस.एच. खोत, 
मा. वषा कदम, किन  अिभयंता, थाप य, मा. कावळे एम.डी., मा. भालेराव एस.डी., किन  अिभयंता 
िव ुत, मा. बी.एम. मुलाणी, मा. जयवंत रोकडे, मा. संदीप पाडवी, मा. ढोले बी.आर. किन  अिभयंता, 
जलिन:सारण, मा. मनोज बोरसे, मा. सी.एम. कंुभार, साकेत पावरा, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, 
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मा.आर.एम. सौदाई,  मा. मोरे शिशकांत, एम., मा.कोतवडेकर संदीप, मा. सरोद े ही.एस., मा. अतुल 
सोनवण,े  आरो य िनरी क, मा. गगजे ही.एस., डा िनरी क, मा. भ साद तरवडे, मु य िलपीक, 
अित मण िवभाग, मा.डी.एम. कोटीयाना, आरो य िनरी क, पशूवै क य िवभाग, मा. ए.पी. म ासी, 
मले रया इ सपे टर,  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 : माह े माच २०१९ या  द. १/०३/२०१९  रोजीचे मािसक 

सभेचे कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  
मा.सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यास  मा यता देणेत येत आह.े 
मा. सिचव, सभा शाखा : मागील सभा कायपि का . १० माह े जानेवारी २०१९, 

कायपि का .  ११ माह ेफे ुवारी २०१९ व कायपि का . १२ िवशेष भाग सिमती सभा यांचे 
सभावृ ांत कायम करणेस मा यता िमळावी. 

मा. सभापती : मागील सभा कायपि का . १० माह ेजानेवारी २०१९, कायपि का .  ११ 
माह े फे ुवारी २०१९ व कायपि का . १२ िवशेष भाग सिमती सभा यांचे सभावृ ांत कायम 

करणेस मा यता देणेत येत आह.े  
मा. सिचव, सभा शाखा :-  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.े  
तदनंतर  माह े माच २०१९ या िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात आले व स मा. 

सद यांनी मागणी केले माणे व मा. सभापती यांचे मा यतेने ऐन वेळचे िवषय दाखल क न घे यात आले.  

िवषय . १ :  भाग . २६ मधील पपळे िनलख येथ ेन ाने होत आह.े उ ानास शहीद 
अशोक कामटे यांचे नाव द यास यां या कायाची मािहती नागरीकांना होईल. ते र क सोसायटी 
पपळे िनलख येथील रिहवाशी अस याने सदर उ ानाला यांचे नाव द यास पपळे िनलख 

वािसयां या वतीने ती यांना दांजली ठरेल.सदर बाब  िवचारात घेऊन सदर उ ानास“ शहीद 
अशोक कामटे उ ान” असे नाव देणेबाबत   

िवषय . २ : भाग . २८ पपळे सौदागर (पे ोल पंपासमोरील) र याला “कै. ध िडबा 
नामदेव जाचक पथ, स.नं. ४/१ गंगाई चौक” असे नामकरण करणेबाबत 
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िवषय . ३ : भाग . २९ पपळे गुरव येथील कािशद पाक येथे द मं दरा या प रसराला 
“द  मं दर चौक” असे नामकरण करण े

िवषय . ४ : भाग . २९ पपळे गुरवयेथील स.नं. ९३ या ठकाणी वैद ू समाज शव 
दफनभूमी साठी ३०१.७५ चौ.मी. (३२४६.८३ चौ.फुट) व मुि लम समाज शव दफन भूमीसाठी 
३४५.४५ चौ.मी. (३७१७.०४ चौ.फुट) सु  कर याबाबत मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ या कलम ३२४ अ वय ेमा यता देणेत आली आह.े यानुसार स.नं. ९३ येथील दफनभुमीचे 
कामही सु  आह.े तरी सदर दफनभूमीला “वैद ू समाज दफन भूमी ३०१.७५ चौ.मी. (३२४६.८३ 
चौ.फुट)” असे नामकरण करणे 

तदनंतर िवषयपि केवरील खालील िवषयांवर मा यता देणेत आली. 

िवषय . १        ठराव . ४२ 
दनांक: ०१/०३/२०१९                   िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा.संदीप अ ण क पटे                                                अनुमोदक : मा.तुषार गजानन कामठे 
संदभ : मा. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील दनांक ०८/०१/२०१९ चा ताव 

भाग . २६ वाकड – पपळे िनलख मौजे वाकड स ह नं. २०७ छ पती चौकाकडून उजवीकडे 
वळताना उजवी बाजू हातोबा चौकाकडे जाताना जी पिहली कॉलनी आह े या कॉलनीस “यशवंती 
कॉलनी क पटे व ती” ह ेनाव तेथील रिहवाशी यां या  मागणीनुसार देणेबाबतचे तावास मा यता देणेत 
येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला.  
                                  ----------- 
िवषय . २        ठराव . ४३ 
दनांक: ०१/०३/२०१९                              िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा.संदीप अ ण क पटे                                                अनुमोदक : मा.तुषार गजानन कामठे 
  संदभ : मा. संदीप अ ण क पटे यांचेकडील दनांक ०८/०१/२०१९ चा ताव 

भाग . २६ वाकड – पपळे िनलख मौजे वाकड स ह नं. २०७ छ पती चौकाकडून 
उजवीकडे वळताना उजवी बाजू हातोबा चौकाकडे जाताना जी दुसरी  कॉलनी आह े या कॉलनीस 
“िशवतांडव कॉलनी क पटे व ती” ह ेनाव देणेबाबतचे तावास मा यता  देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                         ------------ 
तदनंतर स मा. सद यांनी सादर केले माण ेव मा. सभापती यांच ेमा यतेन ेदाखल क न घे यात 

आले या ऐन वेळच ेिवषयांवर खालील माण ेमा यता देणेत आली.  
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िवषय . ३        ठराव . ४४ 
दनांक: ०१/०३/२०१९                        िवभाग : थाप य उ ान िवभाग 

सुचक : मा.तुषार गजानन कामठे                                               अनुमोदक : मा. उषा अंकुश मुंढे 
  संदभ : मा. तुषार गजानन कामठे यांचेकडील दनांक ०१/०३/ २०१९ चा ताव 

 भाग . २६ मधील पपळे िनलख येथे न ाने होत असले या उ ानास शहीद अशोक कामटे 
यांचे नाव द यास यां या कायाची मािहती नागरीकांना होईल. ते र क सोसायटी पपळे िनलख येथील 
रिहवाशी अस याने सदर उ ानाला यांचे नाव द यास पपळे िनलख वािसयां या वतीने ती यांना 

दांजली ठरेल.सदर बाब  िवचारात घेऊन सदर उ ानास “शहीद अशोक कामटे उ ान” असे नाव 
देणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

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

िवषय . ४        ठराव . ४५ 
दनांक: ०१/०३/२०१९                              िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा. िनमला संजय कुटे                                  अनुमोदक : मा. बापू उफ श ु  िसताराम काटे 
  संदभ : मा. िनमला संजय कुटे यांचेकडील दनांक ०१/०३/ २०१९ चा ताव 

भाग . २८ पपळे सौदागर (पे ोल पंपासमोरील) र याला “कै. ध िडबा नामदेव जाचक 
पथ, स.नं. ४/१ गंगाई चौक” असे नामकरण करणेबाबतचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला. 
                            --------------- 
िवषय . ५        ठराव . ४६ 
दनांक: ०१/०३/२०१९                              िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा.सौ. उषा अंकुश मुंढे                                          अनुमोदक : मा. सागर सुिनल आंगोळकर 
  संदभ : मा.उषा अंकुश मुंढे  यांचेकडील दनांक ०१/०३/ २०१९ चा ताव 

 भाग . २९ पपळे गुरव येथील कािशद पाक येथे द मं दरा या प रसराला “द  मं दर चौक” 
असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

  सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
                                            ------------- 

िवषय . ६         ठराव . ४७ 
दनांक: ०१/०३/२०१९                               िवभाग : थाप य िवभाग 

सुचक : मा.सौ. चंदा राजू लोखंडे                                                   अनुमोदक : मा. उषा अंकुश मुंढे 
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संदभ : मा. चंदा राजू लोखंडे यांचा द. १/३/२०१९ यांचा द. १/३/२०१९ चा ताव  
भाग . २९ पपळे गुरवयेथील स.नं. ९३ या ठकाणी वैद ू समाज शव दफनभूमी साठी 

३०१.७५ चौ.मी. (३२४६.८३ चौ.फुट) व मुि लम समाज शव दफन भूमीसाठी ३४५.४५ चौ.मी. 
(३७१७.०४ चौ.फुट) सु  कर याबाबत मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ या कलम 
३२४ अ वय ेमा यता देणेत आली आह.े यानुसार स.नं. ९३ येथील दफनभुमीचे कामही सु  आह.े तरी 
सदर दफनभूमीला “वैद ूसमाज दफन भूमी ३०१.७५ चौ.मी. (३२४६.८३ चौ.फुट)” असे नामकरण 
करणेचे तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात आला.  
                         ------------ 

तदनंतर स मा. सद यांनी पाणीपुरवठा, थाप य, उ ान. थाप य उ ान, टॉम वॉटर ेनेज, 
जलिन:सारण, पशू वै क य िवभाग, िवभागांचे कामकाजाबाबत नाराजी  केली. पाणीपुरवठा 
िवभागाकडील अिनयिमत पाणीपुरवठा व अमृत योजनेची मािहती सद यांना देणेसाठी अिधकारी 
उपि थत नसलेबाबत, भागातुन देणेत येणा-या ले स परवानगी  कामकाजास अनुस न परवानगी 
देणेत आ यानंतर य ात जागेवर जावून शहािनशा करणेसंदभात, आरो य िवभागाकडील पवना 
नदीतील वाढ या जलपण मुळे होणा-या डासां या उप वाबाबत तसेच जलपण  काढ या या 
कामकाजाबाबत तसेच र यावर राडा रोडा टाकणा-या दुकानदार नागरीकांवर कारवाई, अित मण   
इ. बाब बाबत नाराजी  कर यात आली.  

मा. सभापती : माह े माच २०१९ चे सभेस उपि थत अिधकारी यांचे व सव स मा. सद यांचे 
आभार मानुन तसेच स मा. सद यांनी सभेम य े िविवध िवभागांचे कामकाजास अनुस न नाराजी  
केली आह ेव सूचना द या आहेत या अनुषंगाने आव यक ती कायवाही करावी असे आदेश देऊन माह े
माच  २०१९ ची मािसक सभा संप याचे जाहीर करतो.  

                                सही/- 
                                  सभापती, 

                                                                                                      ड भाग सिमती,रहाटणी,  
                                                                                                            पुण े- ४११०१७      

                                सही/- 
                                                                                                              शासन अिधकारी, 
       . ड े/१३/कािव/१८/२०१९                                                          ड ेि य कायालय, रहाटणी,  
        द. ०८ /०३/२०१९                                                                              पुण े४११०१७         


