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                                           पंपर  चंचवड महानगरपा लका                                         

 क े ीय कायालय 

                                                  कायप ञका मांक-८ 
                                                         सभाव तांतृ  
द.-  ०७/१०/२०१५                                           वेळ –दपार  ु ३:०० वाजता 

                 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा बधवार ु  

द. ०७/१०/२०१५  रोजी दपार  ु ३:०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती शवाजी महाराज 
सभागहाम ये आयोजीत करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे माृ .नगरसद य उपि थत होते.  

१) मा. मोटे करण बाळासाहेब                     सभापती 
२) मा.भोसले राहल हनमंतरावू ु  
३) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  
४) मा.सौ.पानसरे अ मना महंमद 
५) मा. शतोळे शैलजा बाबरावु  
६) मा. शांत शतोळे 
७) मा.काटे राज  भकनशेठ 
८) मा.संजय केशवराव काटे 
९) मा.स तश सदा शव काटे                      वीकत सद यृ  
१०)मा.गणेश आनंदराव ढोरे                       ------“-------- 
११)मा.हमीद नवाब शेख                          ------“-------- 

           तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होते. 
       मा. फंदे डु .एम.- े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , मा. शदंे- 
उपअ भयंता थाप य, मा.वायकर- उपअ भयंता थाप य,मा.पजारु -उपअ भयंता (झो नप)ू, 
ी. रसागर-क न ठ अ भयंता थाप य,मा.र वं  भोकरे- सहा.आरो या धकार ,मा.उगले-लेखा धकार , हे 

अ धकार  उपि थत होते.    
मा.सभापती- उपि थत स मा.सद य अ धकार  / कमचार  सवाचे वागत क न सभा  कामकाजाला 
स वात करणेत येत आहेु . 
           उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले. 
वषय मांक-१) भाग .६३ कासारवाडी येथील कै.मामासाहेब पंपळे उदयानात समाजमंद र 
              बांध याबाबत-मा. करण मोटे, मा.राज  काटे यांचा ताव. 
वषय मांक-२) दापोडी येथील न यानेच वकसीत झाले या “आई” उदयानाम ये अध नकु  
              प दतीचे ओपन िजम (खल  व पाची यायामशाळाु ) उभारणेबाबत- मा.राज  
              काटे, मा. करण मोटे, यांचा ताव. 
वषय मांक-३) भाग .६२ दापोडी येथील गणेशनगर भागातील माता शतळादेवी चौक ते 
              संदरबाग चौक तसेच पंपळेगरव पल ते माता शतळादेवी चौक र या या दतफा ु ु ु ु  
              पावसाळी गटसवर कॉ ट लॅब ्टाकणेक रता अंदाजप क य र. .९९९९९९/- 
              (अ र  पये नऊ लाख न या नव फ त) या शासक य खचास मा यता  
              मळणेबाबत- मा.राज  काटे, मा. करण मोटे, यांचा ताव. 
वषय मांक-४) भाग .६४ बोपखेल मशानभमीजवळील मोडकळीस आले या एफु .आर.पी. 
              मताु -या शौचालय हट वणेबाबत- मा.संजय काटे,मा.राहल भोसले ू यांचा ताव. 
वषय मांक-५) तरतद वगु  करणेबाबत- मा. शांत शतोळे,मा.एकनाथ मोटे यांचा ताव. 
वषय मांक-६) अंदाजप क य तरतद चा उ लेख होणेबाबतु -मा. शांत शतोळे व मा.संजय काटे  
               यांचा ताव.     
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वषय मांक-७) सांगवी . .६० म ये संगमनगर प रसरातील र ते वक सत कामाचे  
              मा हतीफलक सद यांचे नावांसह लावणेबाबत- मा. शांत शतोळे,मा.राहल भोसले ू  
              यांचा ताव. 
वषय मांक- ८) पतळा थलांतर त करणेबाबतु - मा. शांत शतोळे,मा.राहल भोसले यांचा तावू . 
वषय मांक- ९) सांगवी गावठाण येथील टॉयलेट बॉ स काढन टाकणेबाबतू - मा. शांत 
               शतोळे,मा.राहल भोसले ू यांचा ताव. 
वषय मांक-१०) सांगवी . .६० मधील जने शौचालय पाडन नवीन बांधणेबाबतु ू -मा. शांत  
              शतोळे,मा. करण मोटे,मा.संजय काटे यांचा ताव. 
                        -------- 
             द.०२/९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७ ) सभाव तांत कायम ृ करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

                                                       -------   
ठराव मांक- १३८    वषय मांक- १ 
दनांक- ७/१०/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. करण मोटे             अनमोदकु - मा.राज  काटे  

संदभ- मा. करण मोटे,मा.राज  काटे यांचा ताव.  
           भाग .६३ कासारवाडी येथील मनपा या नयमानसार कैु .मामासाहेब पंपळे उदयानाम ये ५ 
गंठे जागेत समाजमंद र बांधणेस ु परवानगी तसेच येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
                                                          ------- 

ठराव मांक- १३९    वषय मांक- २ 
दनांक- ७/१०/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.राज  काटे              अनमोदकु - मा. करण मोटे 

संदभ- मा.राज  काटे, मा. करण मोटे यांचा ताव.  
           पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील दापोडी येथील स ह नं.२७ गणेशनगर या भागाम ये 
प.ं च.ंमनपा माफत जवळपास द ड कोट  पये खच क न न यानेच “आई”  उदयान हे  
वक सत करणेत आलेले आहे. “आई”  उदयानात दररोज सकाळी तसेच सायंकाळ या वेळेत ये ठ 
नाग रक,म हला तसेच त ण वग हे मोठया माणात फरायला येत असतात. 
      दापोडी तसेच आसपास या प रसरातील नाग रकां या आरो या या हता या ट ने वचार 
करता तसेच कशोरवयीन मलुे,त ण व ौढ वग यां या मागणीनसार ु “आई”  उदयानात आध नक ु
प दतीचे ओपन िजम ( खल  व पाची यायामशाळाु ) उभार यात यावा. 

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
                                                     ------- 

ठराव मांक- १४०    वषय मांक- ३ 
दनांक- ७/१०/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.राज  काटे              अनमोदकु - मा. करण मोटे 

संदभ- मा.राज  काटे, मा. करण मोटे यांचा ताव.  
           भाग .६२ दापोडी येथील गणेशनगर या भागातील शतळादेवी चौक ते संदरबाग चौक तसेच ु
प ंपळेगरव पल ते माता शतळादेवी चौक र या या दतफा पावसाळी गटस या वर ल झाकणे ु ु ु हे 
जनाटु ,खराब अव था झा याने तसेच काह  ठकाणी गटसवर झाकणे नस याने नाग रक वशेषत: 
जे ठ नाग रक,म हला वग, वदयाथ  वग ख डयात पडन जीवीतहानी हो याची दाट संभावना आहेू . 
     तर  सव बाबींचा गांभीयाने वचार करता भाग .६२ दापोडी येथील गणेशनगर भागाम ये 
वर ल माणे ठकाणी काँ ट लॅब टाकणेक रता अंदाजप क य र. .९,९९,९९९/- (अ र  पये नऊ 
लाख न या नव फ त) या होणा-या  शासक य खचास मा यता देणेत येत आहे. 

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
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ठराव मांक- १४१    वषय मांक- ४ 
दनांक- ७/१०/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.संजय काटे                                       अनमोदकु - मा.राहल भोसलेू  

संदभ- मा.संजय काटे, मा.राहल भोसले यांचा तावू .  
       भाग .६४ मधील बोपखेल मशानभमीजवळ मोडकळीस आले या एफू .आर.पी.मताु -या 
शौचालय आहेत मशानभमीजवळ दमजल  शौचालय व मतार  अस याने एफु ु ु .आर.पी.मताु -या  
शौचालयांची आव यकता नस याने सदर एफ.आर.पी.मताु -या शौचालय काढन टाक याची कायवाह  ू
हावी तसेच दापोडी येथे पालखी वसावा समोरच पणेु -मंबई महामागालगत पडीक मतार  आहेु ु . 
     तर  सदर मताु -या काढन टाक यास मा यता देणेत येत आहेू .  
                              सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 

                                                       
ठराव मांक- १४२    वषय मांक- ५ 
दनांक- ७/१०/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. शांत शतोळे                                     अनमोदकु - मा.संजय काटे 

संदभ- मा. शांत शतोळे, मा. संजय काटे यांचा ताव.  
      पंपर  चंचवड मनपा अंदाजप क २०१४-१५ म ये सांगवी येथील वेताळ महाराज मंद र 
प रसरातील आजबाजचे द ती वषयक कामे करणे या कामाक रता अंदाजप क य रु ु ु . .५ ल  इतक  
असन सदर कामाक रता रु . .२५ ल  इतक  अंदाजप क य रकमेची तरतद उ लेख हावा व याक रता ु
न याने लेखा शष तयार क न या माणे कायवाह  हावी व सदर ताव कायम होणेची वाट न 
पहाता मा.महापा लका सभेकडे मा यतेकामी पाठ वणेत यावा. 
                              सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
ठराव मांक- १४३    वषय मांक-६ 
दनांक- ७/१०/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. शांत शतोळे                       अनमोदकु - मा. करण मोटे 

संदभ- मा. शांत शतोळे , मा. करण मोटे  यांचा ताव.  
     सांगवी . .६० मधील स.नं.६ येथे “ शवस टृ ” हे उदयानात छ पती शवाजी महाराज यांचे 

जीवनातील व वध संग दश वणेत आले आहेत सदर उदयानात छ. शवाजी महाराजांचे जीवनावर ल 
आणखी संग या ठकाणी करणेत यावीत यासाठ  न याने काम करणे आव यक आहे.  

सदर उदयानात काम करणेसाठ  थाप य-उदयान वभाग अंदाजप कात नवीन कामाचा समावेश 
क न नवीन लेखा शष नमाण क न सांगवी येथील शवस ट  उदयानात ृ उव रत कामे करणे असे 
लेखा शष न याने तयार क न सदर कामाक रता अंदाजप क य र. .२ कोट  व आव यक तरतद रु . .१ 
लाख करणे आव यक आहे.तर  चाल अंदाजप कात वर ल माणे न याने लेखा शष तयार करणेस ू
मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. सभाव तांृ त कायम होणेची वाट 
न पहाता ठराव मा.महापा लका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
 ठराव मांक- १४४    वषय मांक- ७ 

दनांक- ७/१०/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. शांत शतोळे                       अनमोदकु - मा.राहल भोसलेू  

संदभ- मा. शांत शतोळे , मा.राहल भोसले  यांचा तावू .  
     सांगवी . .६० मधील संगमनगर प रसरातील र ते वक सत करणेचे काम चाल असन सदर ू ू

कामांबाबतचे मा हतीफलक सद यांचे नावांसह व वध ठकाणी लावणेकामी तसेच या भागाम ये 
झालेले इतर कामांबाबतह  यो य ठकाणी सदर कारचे काम घेणेकामी मा यता देणेत येत आहे.सदर 
ठराव कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
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ठराव मांक- १४५              वषय मांक- ८ 
दनांक- ७/१०/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. शांत शतोळे                       अनमोदकु - मा.राहल भोसलेू  

संदभ- मा. शांत शतोळे , मा.राहल भोसले  यांचा तावू .  
   मनपा ह ीतील सांगवी येथे  . .६० म ये  सव .५ म ये व.वसंतदादा पाट ल (माजी 

म यमं ी महारा  रा य ु ) यांचा पतळा असन सदर पतळा बाजला यो य ठकाणी थलांतर त ु ु ु ु
करणेत यावा.जेणेक न रहदार स व वाहतक स तसा सवाना  अडथळा होणार नाह  अशा ठकाणी ु
थलांतर त करणेस मा यता देणेत येत आहे.सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 

कायवाह  करावी.  
                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 

ठराव मांक- १४६    वषय मांक- ९ 
दनांक- ७/१०/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. शांत शतोळे                       अनमोदकु - मा.राहल भोसलेू  

संदभ- मा. शांत शतोळे , मा.राहल ू भोसले  यांचा ताव.  
सांगवी गावठाण  येथील   आरो य वभागाचे लेखी अहवालानसार ु . .५९ व ६० मधील 

नाग रकांना उपय त नसणारे व वापर नसणारे टॉयलेट लॉ स काढन टाकणेकामी मा यता देणेत येत ु ू
आहे. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.  

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
                                                         

ठराव मांक- १४७    वषय मांक- १० 
दनांक- ७/१०/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. शांत शतोळे                       अनमोदकु - मा.राहल भोसलेू  

संदभ- मा. शांत शतोळे , मा.राहल भोसले  यांचा तावू .  
सांगवी . .६० म ये चं मणीनगर येथील जने शौचालय पाडन नवीन बांधणे व कंभारवाडा ु ू ु

येथील जने शौचालय पाडन नवीन बांधणे या दोन कामांचे आदेश नगत केले आहेतु ू . 
सदर काम पररेषेत अस याने शौचालय न पाडता सदु र कामाचे नतनीकरण क न शौचालयाची ु

द ती करणेत यावी व ु या माणे कामाचे व पात बदल होणेस मा यता देणेत येत आहे.सभाव तांत ृ
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
                               
      यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.           
                                                                                                                       सह /- 
  (मोटे करण बाळासाहेब  ) 

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

जा. .क ेका/का व/ १४९/२०१५                               
दनांक-  १५/१०/२०१५                                                                  शासन अ धकार  तथा  

                                                                   स चव (सभाशाखा) क भाग स मती 
 त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  

    यांचेकडे पढ ल यो य या कायवाह साठ  रवानाु .  
 
 




