
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 
ड भाग सिमती, 
कायप का .१० 

सभावृ ांत 
दनांक  १३/०१/२०१४     वेळ दुपार  १२.०० वाजता 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार द. 
१३/०१/२०१४ रोजी दुपार  १२.०० वाजता ड भाग कायालया या छ पती शाहू महाराज 
सभागृहाम ये आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेस पुढ ल माणे स मा.सद य 
उप थत होते. 
१.  मा.सोनाली जम   अ य , 
२. मा.कैलासभाऊ थोपटे   सद य 
३ मा.अ पा पवार    सद य 
४. मा. वनय गायकवाड    सद य 
५. मा. वलासराव नांदगुडे   सद य 
६. मा.बापु काटै     सद य 
७. मा.राज  जगताप   सद य 
८. मा. अतुल िशतोळे     सद य 
९. मा. सुिनता वाघेरे    सद या  
१०. मा. वमल काळे   सद या 
११. मा.िनता पाडाळे    सद या 
१२. मा.अिनता तापक र    सद या 
१३. मा. वमलताई जगताप   सद या 
१४. मा.झामाबाई बारणे    सद या  
१५ मा. माया बारणे   सद या 
१६. मा.आरती च धे    सद या  
१७. मा. िशतल काटे   सद या 
१८ मा.वैशाली जवळकर    सद या  
१९ मा.शकुतला धराडे    सद या 
२०. मा. शैलजा िशतोळे    सद या  
 यािशवाय मा.पी.एच.झुरे, भाग अिधकार ,   मा.मनोज लोणकर, शासन 
अिधकार , सभा शाखा, मा.गुलाब दांगट, कायकार  अिभयंता थाप य, मा. शरद 
जाधव, कायकार  अिभयंता, पाणीपुरवठा वभाग, ी.च हाण , कायकार  अिभयंता, 
मा.िनकम, कायकार  अिभयंता, जलिनसारण वभाग मा. एस.ड .पोरेड , उपअिभयंता, 
थाप य, मा. र पारखी, उपअिभयंता थाप य,.मा.रामनाथ टकले उपअिभयंता, 



 

 

थाप य, मा. वजय ओ हाळ, उपअिभयंता थाप य, मा.र वं  पवार, उपअिभयंता 
जलिनसारण वभाग, मा.शेख, उपअिभयंता पाणीपुरवठा वभाग, मा.केदार  
उपअिभयंता, वदयुत, मा. दलीप धुमाळ, उपअिभयंता , वदयुत, मा. ह . एम. 
इंगुळकर लेखािधकार ,  मा. ह .के..बेडाळे सहा. आरो याधीकार  इ याद  अिधकार  
उप थत होते. 
 सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उप थतांचे वागत क न सभे या 
कामकाजास सु वात केली.  

तदनंतर मा.अ य  यांनी मागील कायप ीका . ८, द.२२/११/२०१३ व द. 
६/१२/२०१३ तसेच कायप ीका .९, द.६/१२/२०१३ रोजी या सभेचा सभावृ ांत कायम 
कर यात आ याचे कट केले.. 

तदनंतर मा.अ य  यांचे मा यतेने व मा.सद य यांचे मागणी माणे खाली नमुद 
केले माणे ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न घे यात आले. 

१. भाग मांक ८७ (स या भाग .५३ वाकड) मधील वाकड गावठाण मधील 
हातोबा मं दर प रसराम ये हॉल बांधणे या कामातुन हातोबा मं दरमधील 

उदयानालगतची रटेिनंग वॉल बांधणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे मा. वाती कलाटे यांचा ताव. 

२. पुलास नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे 
मा.आरतीताई च धे यांचा ताव. 

३. भाग मांक ५४ पंपळे िनलंख येथील कॉलनी व चौकांचे नामकरण 
करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.आरतीताई च धे 
यांचा ताव. 

४. दपमाला सोसायट  जवळ ल चौकास कोकणे चौक असे नांव देणेकामी या 
तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.िशतल काटे यांचा ताव. 

५. भाग मांक ५९ येथील र यास नांव देणेकामी या तावास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे मा.अतुल िशतोळे यांचा ताव. 

६. चौकांचे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे 
मा.आ पा पवार यांचा ताव. 

७. स.नं.७१ मधील ९.०० मीटर (ध ड राज मंगल कायालय र ता) ड .पी.र ता ते 
७.५ मीटर नॉन ड .पी.र ता तापक रनगर शाळा रोड यामधील ६ मीटर नॉन 
ड .पी.र ता रदद करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे 
मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 

८. ड भाग कायालय शासन वभागाकड ल  भाग अ य  वाहन इंधन या 
लेखािशषावर ल तरतुद वाहन इंधन  अधीकार  या लेखािशषावर वग 



 

 

करणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा. भाग अिधकार  
यांचा ताव.  



 

 

ठराव मांक  ४६      वषय .१ 
दनांक १३/०१/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक - मा.आरती च धे      अनुमोदक - मा.िनता पाडाळे    
 संदभ :- मा. वाती कलाटे यांचा दनांक १३/०१/२०१४ रोजीचा ताव 
 भाग मांक ८७ ( भाग मांक ५३) मधील वाकड गावठाण मधील हातोबा 
मं दर पर सराम ये हॉल बांधणे या कामाची िन वदा थाप य वभागामाफत काढणेत 
आली आहे. तर  नागर कांसाठ  व गावक-यांसाठ  हातोबा उदयानालगत रटेिनंग वॉल 
बांधणे आव यक आहे यासाठ  वर ल कामामधून याच भागातील हातोबा मं दर 
मागील उदयानालगतची रटेिनंग वॉल बांधणेचे काम क न घेणे या तावास मा यता 
देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता अंमलबजावणी करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  ४७      वषय .२ 
दनांक १३/०१/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक - मा.आरती च धे      अनुमोदक - मा.वैशाली जवळकर     
 संदभ :- मा.आरती च धे यांचा दनांक १३/०१/२०१४ रोजीचा ताव 
 भाग मांक ५४ येथील वशालनगर ते बाणेर २४ मीटर रोड वर ल 
पंपळेिनलंख स.नं.६ येथील न याने बन व यात आले या पुलास ी.छ पती िशवाजी 
महाराज पूल असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  ४८      वषय .३ 
दनांक १३/०१/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक - मा.आरती च धे      अनुमोदक - मा.वैशाली जवळकर     
 संदभ :- मा.आरती च धे यांचा दनांक १३/०१/२०१४ रोजीचा ताव 
 भाग मांक ५४ पंपळे िनलंख वशालनगर येथील स.नं.१५ व १६ येथील 
कॉलनीस ीह र कॉलनी असे नांव देणेस तसेच पंपळे िनलंख गावठाणातील िसट  
स.नं.३९५ मधील नवीन पूला या जवळ ल चौकास इंगवले चौक असे नांव 
देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 



 

 

ठराव मांक  ४९      वषय .४ 
दनांक १३/०१/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक - मा. िशतल काटे      अनुमोदक - मा. वमल जगताप     
 संदभ :- मा. िशतल काटे यांचा दनांक १३/०१/२०१४ रोजीचा ताव 
 जगताप डेअर  रोड पंपळेसौदागर येथील दपमाला सोसायट  जवळ ल चौकाला 
कोकणे चौक असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  ५०      वषय .५ 
दनांक १३/०१/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक - मा. अतुल िशतोळे      अनुमोदक - मा. आरती च धे  
 संदभ :- मा.अतुल िशतोळे यांचा दनांक १३/०१/२०१४ रोजीचा ताव  
 भाग मांक ५९ येथील ढोरेनगर व पवार नगर दर यान संत ी तुकाराम 
महाराज माकट समोर ल र यास सांगवी गावातील जे  सामा जक कायकत  थोर 
महानुभाव भ  कै. तुकाराम गेणूभाऊ ढोरे पाट ल यांचे नांव देणेकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
       
ठराव मांक  ५१      वषय .६ 
दनांक १३/०१/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक - मा.अ पा पवार      अनुमोदक - मा. वमल जगताप  
 संदभ :- मा.अ पा पवार यांचा दनांक १३/०१/२०१४ रोजीचा ताव  
 औंध-रावेत र यावर ल काळेवाड  फाटा ते काळेवाड  कड ल चौकास धमवीर 
संभाजी महाराज चौक असे नांव देणेस  तसेच पवारनगर, पडवळनगर  येथील 
मधोमध जो चौक आहे या चौकास िशव श  भीम श  चौक असे नांव 
देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  ५२      वषय .७ 
दनांक १३/०१/२०१४       वभाग – नगररचना 
सुचक - मा.अिनता तापक र      अनुमोदक - मा.कैलासभाऊ थोपटे   
 संदभ :- मा.अिनता तापक र यांचा यांचा दनांक १३/०१/२०१४ रोजीचा ताव  
 ६ मीटर र यात गेली २० ते २५ वषापासून नागर क रहात असून तेथे यांची 
घरे आहेत. ६ मीटर र याची आव यकता नाह . कारण क  १०० मीटर वरती तापक र 



 

 

चौक र ता आहे. तसेच पुढे दोन र ते अस यामुळे हा र ता म येच येत आहे. सबब 
६  मीटर नॉन ड .पी.र ता रदद कर याकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता मा.महापािलका सभेकडे मा यता 
िमळणेकामी िशफारस कर यात येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक ५३      वषय .८ 
दनांक १३/०१/२०१४       वभाग – शासन  
सुचक - मा. वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा. वमल काळे  
 संदभ :- .ड /का व/४३/२०१४, दनांक १३/०१/२०१४ रोजीचा मा. भाग  
             अिधकार  यांचा ताव   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड भाग कायालयाचे शासन वभागाकड ल 
वाहन इंधनाची बले वाहन इंधन (अिधकार ) या लेखािशषावर खच  टाकणेत येत.े 
सदर लेखािशषावर सन २०१३-२०१४ या आथ क वषाम ये र. .२,००,०००/- इतक  
तरतुद करणेत आलेली असून द.२३/१२/२०१३  अखेर एकूण तरतुद र. .२,००,०००/- 
पैक  र. .१,८४,४६९/- इतका खच झालेला असून, र. .१५,५३१/- इतक  तरतुद  
िश लक आहे. माच २०१४ अखेर सदरची तरतुद पुरेशी नस याने वाहन इंधन 
(अिधकार ) या लेखाशीषावर िश लक लेखािशषावर ल तरतुद वग करणे गरजेचे आहे. 
 भाग अ य  वाहन इंधन या लेखािशषावर द.३/१२/२०१३ अखेर सन २०१३-
२०१४ वषाकर ता तरतुद केले या र. .३,००,०००/- पैक  र. .२,०४,०१८/- इतक  
तरतुद िश लक आहे. भाग अ य  यांचे वाहन पुव  पे ोल इंधनाचे होते. स याचे 
वाहन डझेलवर असून माच २०१४ अखेर पयत जा तीत जा त र. .६०,०००/- खच 
अपे ीत असून र. .१,००,०००/- इतक  तरतुद वाहन इंधन या लेखािशषावर वग 
करणेकामी महारा  महानगरपािलका अधीिनयम मधील कलम १०३ अनुसुची करण 
७(२) नुसार मा.ड भाग  सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सबब सदर या 

तावास मा यता देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य ्    झाला. 
     ------------- 



 

 

यानंतर मा. अ य  यांनी सभा संप याचे  कट केले. 
 
         सह /- 

सोनाली जम 
अ य ा 

ड भाग सिमती, पं.िचं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे  १७ 

 
         सह /- 

शासन अिधकार  सभा शाखा 
ड भाग सिमती , पं.िचं.म.न.पा., 

रहाटणी, पुणे - १७ 
 

जा. .ड/सभा/का व/४२/२०१४ 
दनांक  १७/०१/२०१४  
ित, 

मा. ी./ ीमती ----------------------- 
सद य / सद या ड भाग सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

 


