
                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .३  
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०६/१०/२०१७                                                                दुपारी १२.०० वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑ टोबर  २०१७  ची मािसक 
सभा शु वार दनांक ०६/१०/२०१७ 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. ी. कदम शिशकांत गणपत  सभापती 
२)    मा. ीमती दशले रेखा राजेश  सद या  
३)    मा. ीमती ममता िवनायक गायकवाड सद या 
४)   मा. ी.कामठे तुषार गजानन  सद य   
५)    मा.च धे आरती सुरेश   सद या 
६)    मा.क पटे सं दप अ ण   सद य  
७)    मा.कुटे िनमला संजय    सद या 
८)    मा. ी. सागर आंगोळकर   सद य 
९)    मा. ीमती मुंढे उषा अंकुश  सद या 
१०)   मा. ीमती लोखंडे चंदा राजू  सद या 
                          ----------------- 

     यािशवाय, मा. िसताराम ब रे, े ीय अिधकारी, तथा शासन अिधकारी तथा सिचव, सभा 
शाखा, मा.िशरीष पोरेडी, भारी कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. संदेश च हाण, कायकारी 
अिभयंता िव ुत, मा.अशोक बोनगीर, लेखािधकारी, मा. सुयकांत मोिहते, उपअिभयंता, 
जलिन:सारण, मा. माधव सोनवणे, उपअिभयंता, िव ुत, मा. अजय जाधव, मा. एस.एस. गायकवाड, 
मु य आरो य िनरी क, मा. पाटील एस. वाय.,मा. सं या वाघ, उपअिभयंता, थाप य, मा. 
भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  जावळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. राज  जावळे, उपअिभयंता, 
झोिनपू थाप य, मा.ि ह.एस.गगजे, डा िनरी क, मा. रोकडे जयवंत, मा. मुलाणी बी.एम., मा. 
ढोरे बी.आर. किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. मोरमारे शरद, मा.कुतवळ एस.यु., मा. वीण 
धुमाळ, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा,  मा. भालेराव यु.ए. किन  अिभयंता िव ुत, मा. िवजय 
सोनवणे, मा. खोत एस.एच. किन  अिभयंता, थाप य, मा. शिशकांत मोरे, आरो य िनरी क, मा. 
सी.सी. मोरे. हॉट क चर सुपरवायझर, मा. पटेल जे. ही. उ ान िनरी क, मा.खैरे जी. एन, उ ान 
सहा यक, मा.ल मण काळे, मा. एम.पी. सुभेदार, अित मण िनरी क, इ. अिधकारी उपि थत होते. 
                                          ----------- 



मा. शासन अिधकारी तथा सिचव :  दनांक ०६/१०/२०१७ रोजीची माह ेऑ टोबर या 
िनयिमत ड भाग सिमती सभेचे कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यात 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.े 
स मा. सद यां या मागणी माणे व  मा. अ य  यांचे मा यतेने सभेम ये खालील माणे 

ऐनवेळचे िवषय दाखल क न घेणेत आल.े  
िवषय .१: मौजे पपळे िनलख येथील स ह नं. २७ मधुन १८ मीटर ंद र ता हा मौजे 

वाकड येथील स ह  नं. २१०  मधुन ४५ मीटर र यापयत अथात ान योती सािव ीबाई फुले उ ान 
शेजारील बाजूने ते पाक ीट (क पटेव ती) वाकड पयतचा भाग महारा   महानगरपािलका 
अिधिनयमाचे कलम २०५ अ वये १८ मीटर NON DP र ता घोिषत करणेबाबत 

  िवषय . २ : भाग . २६ पपळे िनलख मधील शांती िनकेतन सोसायटी व िम लद 
सोस ग सोसायटी येथील अंतगत र ते महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०५ नुसार 
घोिषत करणेत येऊन सदर र ता िवकिसत करणेबाबत 

तदनंतर मा. ड भाग सिमती माहे  ऑ टोबर  २०१७ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  
कर यात आले. 

मा. सिचव, सभा शाखा : :- मागील सभा कायपि का . २ माहे  स टबर २०१७  या 
मािसक सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  

मा. सभापती : मागील सभा कायपि का . २ माहे स टबर २०१७ या मािसक सभेचा 
सभावृ ांत कायम कर यात येत आह.े  

मा. सिचव, सभा शाखा : माह े ऑ टोबर २०१७ या कायपि का . ३ वर कोणतेही  िवषय 
नस याने स मा. नगरसद यां या मागणीनुसार व मा. सभापती यांचे मा यतेने दनांक 
०६/१०/२०१७ रोजी या सभेम ये ऐन वेळी दाखल केलेले  िवषयांवर खालील माण ेमंजुरी देणेत 
आली.  
िवषय . १                                                                               ठराव . ५ 
दनांक ०६/१०/२०१७                                                         िवभाग: नगररचना िवभाग 

सूचक : मा. संदीप अ ण क पटे                                              अनुमोदक : मा. िनमला संजय कुटे 

संदभ : मा. संदीप अ ण क पटे  यांचेकडील द. ६/१०/२०१७ रोजीचा ताव 

मौजे पपळे िनलख येथील स ह नं. २७ मधुन १८ मीटर ंद र ता हा मौजे वाकड येथील स ह  
नं. २१०  मधुन ४५ मीटर र यापयत अथात ान योती सािव ीबाई फुले उ ान शेजारील बाजूने ते 



पाक ीट (क पटेव ती) वाकड पयतचा भाग महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०५ 
अ वये १८ मीटर NON DP र ता घोिषत करणेबाबत या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

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

िवषय . २                                                                              ठराव . ६ 
दनांक ०६/१०/२०१७                                                                िवभाग: नगररचना िवभाग़ 

सूचक : मा.आरती सुरेश च धे                अनुमोदक : मा. ममता गायकवाड 

             संदभ :मा. आरती सुरेश च धे यांचा दनांक ६/१०/२०१७ रोजीचा ताव  
भाग . २६ पपळे िनलख मधील शांती िनकेतन सोसायटी व िम लद सोस ग सोसायटी 

येथील अंतगत र ते महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०५ नुसार घोिषत करणेत येऊन 
सदर र ता िवकिसत करणेबाबतचे तावास  मा यता देणेत येत आह.े  

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

 यानंतर मा. सभापती यांचे मा यतेने स मा. नगरसद यांनी ड े ीय कायालयांतगत कायरत 
िविवध िवभागांकडील कामकाजाबाबत यांचे मत द शत केले.  
 
मा. सभापती:   सव िवभाग मुखांनी  स मा. नगरसद यांनी मांडले या येक मु ांवर आव यक ती 
कायवाही करावी व याबाबत संबंिधत नगरसद यांना आव यक मािहती देऊन भागातील यांचे 
िवभागाशी संबंिधत त ार चा िवनािवलंब िनपटारा करावा अशा सूचना देतो तसेच सव उपि थतांचे 
आभार मानुन माह ेस टबर २०१७ ची भाग सिमती सभा संप याचे जाहीर करतो. 
                                                                                               

    सही/- 
   (कदम शिशकांत गणपत) 
            सभापती 
ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 

                                                                                  रहाटणी ४११०१७ 
 
                                                                                        सही/- 

मांक – ड/१३/कािव/ ४७ /२०१७                                      शासन अिधकारी तथा सिचव, 
दनांक –   ०८/११/२०१७                                                            (सभाशाखा), 

                                                                                  ड भाग सिमती 
 


