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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                                             क े ीय कायालय 

कायप ञका मांक-१० 
सभाव तांतृ  

द.-  ७/१/२०१५                            वेळ -दपारु  १२:०० वाजता 
-------------------                                                   ---------------------------------                                                      
     पंपर  चंचवड महानगरपा लके या    क े ीय स मतीची मा सक सभा बधवार ु
द.७/१/२०१५ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे ी.छञपती शवाजी 
महाराज सभागहाम ये आयोजीत करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे ृ
मा.नगरसद य उपि थत होत.े  
 
१) मा.जम सोनाल  पोपट                                                   सभापती 
२) मा.सावळे समा र वं  
३) मा.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथु  
४) मा.भोसले राहल हनमंतरावू ु  
५) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  
६) मा.सौ.पानसरे अ मना महंमद 
७) मा.कदम सदग  महादेवु  
८) मा. गता स शल मंचरकरु  
९) मा.कैलास महादेव कदम 
१०) मा. शतोळे शैलजा महादेव 
११) मा.अतल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळेु  
१२) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
१३) मा.काटे रो हतअ पा सदामु  
१४) मा.गायकवाड सं या सरदासु  
१५) मा.काटे राज  भकनशेठ 
१६) मा.शडगे आशा सखदेवु  
१७) मा.संजय केशवराव काटे 
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    तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होते. 
मा. फंदे डु .एम.- भाग अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार ,जावळे- 
उपअ भयंता पापु, ी.सोनवणे-उपअ भयंता, वदयतु, वदयतु, ी. शदंे- उपअ भयंता, 
थाप य, ीमती अनघा पाठक- उपअ भयंता जल न: सारण, ी.वाईकर- उपअ भयंता 
थाप य , ी.रमेशकमार जोशीु -लेखा धकार , ी.संजय घबेु -उपअ भयंता , ी.पोरे डी-

उपअ भयंता, ी.अकबर शेख- क न ठ अ भयंता व, ी.र वं  भोकरे- 
सहा.आरो या धकार , ी.भोसल े- उ यान नर क, हे अ धकार  उपि थत होत.े 
 
                     ---- 
उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खाल ल   ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल.े 
 
वषय मांक-१ ) वॉड .४० मधील संत तकारामनगर येथील संत शरोमणीु  
सावतामाळी उदयान येथील ा सफॉ  हल वणे या कामास मा यता देणेबाबत-
मा.सदग  महादेवु  कदम,मा.राहल भोसले यांचा तावु . 
वषय मांक-२) व लनगर येथील जने संडास लॉु क तोडन दमजल  नवीनू ु  
संडास लॉक बांधणेबाबत-मा.राज  काटे,मा.सदग  कदमु               यांचा 

ताव.    
वषय मांक-३) नवी सांगवी व सांगवी येथे नांव देणेबाबत-मा.शैलजा  
शतोळे, मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
वषय मांक-४) कै.गो वंद शे ी उदयानाचे नाव बदलन कैू .ह र चं  मंचरकर 
उदयान कर याबाबत- मा. गता मंचरकर, मा.राहल भोसलेू ,मा.सषमा तनपरेु ु ,मा.शैलजा 
शतोळे,मा.शकंतला बनसोडेु ,मा. करण मोटे,मा.िजत  ननावरे,मा.आशा शडग,ेमा.योगेश 
बहल,मा.सजाता पालांडेु ,मा.सोनाल  जम यांचा ताव. 
वषय मांक-५) नामकरण करणे व फलक लावणेबाबत- मा.आशा शडगे,मा.सजाता ु
पालांडे यांचा ताव. 
वषय मांक-६) सांगवी येथील वकास आराखडयाम ये र तेबाबत-मा.अतल ु
शतोळे,मा.सदग  कदम यांचा तावु . 
                    -------- 
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ठराव मांक - ९८                                वषय मांक-१                                                         

दनांक ७/१/२०१५   वभाग- 
सचकु -मा. सदग  कदम ु            अनमोदक ु -मा.राहल भोसलेू   
संदभ - मा.सदग  महादेव कदमु ,मा.राहल भोसले यांचा तावु . 
       वॉड .४० संततकारामनगर जवळील गंगानगु र येथील संत शरोमणी 
सावतामाळी उदयानातील ा सफॉमर हल वणे आव यक आहे.सदर कामाक रता 
अंदाजे र. .१०,००,०००/- इतका खच अपे त आहे.सदर कामाची सन २०१४-१५ या 
मंजर अथसंक पात तरतद नसलेने न वदा कायवाह  लंबीतु ु  आहे. सबब सदर 
कामाची तातडी ल ात घेता सदर कामास व येणा-या र. .१०,००,०००/- चे  खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ

ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
             सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                       ---- 
 
ठराव मांक - ९९                               वषय मांक-२                                                        

दनांक ७/१/२०१५   वभाग- 
सचकु -मा. राहल भोसलेू             अनमोदक ु -मा.राज  काटे 
संदभ - मा.राहल भोसलेु , मा.राज  काटे, मा.सदग  कदम ु यांचा  
       ताव. 
      व लनगर राजीव गांधी मा य मक शाळेशेजार  १६ सटस ्चे संडास लॉक 
आहे सदर संडास लॉक फार जने झाले असन पणतु ू ु :मोडकळीस आलेले असलेने 
कधीह  काह  दघटना हो याची श यता असलेने सदर ठकाणचे ु जने मोडकळीस ु
आलेले संडास लॉक तोडन या ठकाणी नवीन खाल  ू १३ सटसचे व वर १३ सटस 
असे दमजल  संडास लॉक बांध यास मा यता देणेत येत आहेु .  
             सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
 
                       ---- 
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ठराव मांक - १००                               वषय मांक-३                                                 

दनांक ७/१/२०१५         वभाग- 
सचकु -मा. शैलजा शतोळे              अनमोदक ु -मा.गीता मंचरकर 
संदभ - मा.शैलजा शतोळे, मा.गीता मंचरकर  यांचा  ताव. 
      १) नवी सांगवी येथील सव नंबर ७४ म ये पव पि चम असणारा रोड ू ( ँड 
म हार हॉटेल व सहासी हॉटेु ल मधील र ता) यांस “कै.परशराम ढोरे पथु ” असे नांव 
देणेस व कमानीसह येणा-या खचास  मा यता देणेत येत आहे. २) सांगवी दश या 
नवीन शेडला “कै.आ माराम ओंकार ढोरे” दश या शेड असे नांव देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
             सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                       ----- 
ठराव मांक – १०१                               वषय मांक-४                                                      

दनांक ७/१/२०१५   वभाग- 
सचकु -मा. गीता मंचरकर,           अनमोदक ु -मा.राहल भोसलेू  
संदभ - मा.गीता मंचरकर, मा.राहल भोसलेू , मा.सषमा तनपरेु ु ,मा.शैलजा 
शतोळे,मा.शकंतला बनसोडेु ,मा. करण मोटे,मा.िजत  ननावरे,मा.आशा शडग,ेमा.योगेश 
बहल,मा.सजाता पालांडेु ,मा.सोनाल  जम यांचा ताव. 
यांचा  ताव. 
      भाग .४१ गांधीनगर येथील वशाल ई- कवेअर सनेमा या मागील बाजसु 
“कै.गो व ंद शे ी उदयान” आहे.सदर उदयानाचे नांव बदलन ू “कै.ह र चं  मंचरकर 
उदयान” असे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.सदग  कदमु - मा.सभापती, माजी नगरसेवक सव तम शे ी यांचे व डल 
“कै.गो व ंद शे ी उदयान” असे  सदर उदयानास आहे. यांनी सामािजक काय केलेले 
अस यामळुे  सदर उदयानास यावेळेस नांव दलेले आहे.  दर ५ वषानी नवीन 
सद य नवडन आ यानंतर असे नांव बदलणेचा ठराव मंजर होतीलू ु . यामळे सदर ु
ठरावास माझा वरोध न दवन घेणेत यावाू . 
( मा.सदग  कदमु  यांचा वरोध) 
             सदर ठराव बहमतानेु  मा य झाला. 
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                        ---- 
 
ठराव मांक – १०२                              वषय मांक-५                                                     

दनांक ७/१/२०१५          वभाग- 
सचकु -मा. आशा शडगे                 अनमोदक ु -मा.सजाता पालांडेु  
संदभ -मा.आशा शडगे,मा.सजाता पालांडेु  यांचा ताव. 
      कासारवाडी मधील काह  भागांना नामकरण करावयाचे आहे व तेथे फलक 
लावाव.े१) “ कै.ल मणराव लांडगे मळा” २) “भैरवनाथ मंद र”  
                सदर ठराव सवानमते ु मा य झाला. 
                        -----  
ठराव मांक – १०३                              वषय मांक-६                                                    

दनांक ७/१/२०१५   वभाग- 
सचकु -मा. अतल शतोळे            ु अनमोदक ु -मा. सदग  कदमु  
संदभ -मा. अतल शतोळेु , मा. सदग  कदम ु यांचा ताव. 
      सांगवी वॉड .५९ मधील  मनपा वकास आराखडयाम ये नमद ू केलेले र ते 
र  करणेबाबत.  
अ. .        डी.पी.मधील नमद र ताू     जवळील खणू  
१ स.नं.१४ ते २४ पयत ीन लेट लगतचा 

र ता 
मधबन कॉलनीमधील ु
१२.०० मी.डी.पी.र ता 

२ स ह न.ं९ ते १२ (आ. .३२१ ) चे लगतचा 
९ मी.र ता. 

ढोरेनगर मधील ९ 
मी. नयोिजत रसता 

तर  या भागाम ये उपल ध असणारे इतर र ते वक सत झाले अस याने व वर ल 
र यांची आव यकता भासत नाह  तर  सदर र ते वकास आराखडयापासन र  ू
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत 
आहे.सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव माृ .महापा लका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 
                 सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                           ----- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
                                                 सह /-  
         ( जम सोनाल  पोपट)   

                                            सभापती 
                                                    क े ीय स मती 
                पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  चंचवड महानगरपालका 
क े ीय कायालय भोसर  २६  

जा. .क ेका/का व/३ /२०१५  
द.  १२ /१/२०१५   

         
                                                                                                                                     

शासन अ धकार  तथा  

                                          स चव (सभाशाखा) 
                                           क े ीय स मती 
                                     पंपर  च ंचवड महानगरपा लका 
 
त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  

      यांचेकडे पढ ल यो य या कायवाु ह साठ  रवाना.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


