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                    पंपर चंचवड महानगरपा लका  पंपर ४११०१८. 

 मा.क भाग स मती सभा 
कायप का मांक- ४ 

स भा व तां तृ  
दनांक ०१-६-२०१६                                          वेळ-सकाळी ११.३० वाजता 
    पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. “क” भाग स मती मा सक सभा बधवार ु द.१/०६/२०१६ 
 रोजी सकाळी ११.३० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती शवाजी महाराज सभागहाम येृ  

 आयोजीत करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे मा.नगरसद य उपि थत होते. 
१) मा. शतोळे शैलजा बाबरावु                                                                                      सभापती 
२) मा.सावळे समा र वं   

         ३) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  

४) मा. सौ. पानसरे अ मना मह मंद 

५) मा. गता स शल मंचरकरु  

६) मा.सौ.तनपरे सषमा राजु ु  

७) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
८) मा.काटे रो हतअ पा सदाम ु  
९) मा.काटे राज  भकनशेठ 
१०) मा.शडगे आशा सखदेव ु  
११) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
१२) मा.संजय केशवराव काटे 
१३) मा.स तश सदा शव काटे                             ि वकत सद यृ  
१४) मा.गणेश आनंदराव ढोरे                             ि वकृत सद य 
१५) मा.हमीद नवाब शेख                                ि वकत सद यृ  
       

      या शवाय मा. मनानाथ दंडवते- सहा.आय त आरो यु ,मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , 
मा.बी.बी.कांबळे-सहा.आरो या धकार , मा.पोरे डी- उपअ भयंता, मा.श शकांत दवंडे- उपअ भयंता पापु, 
मा.उगले-लेखा धकार , ी.शेख- क न ठ अ भयंता पापु, ी.रमेश भोसले- म य आरो य नर कु  हे 
अ धकार  / कमचार   सभेस 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) नामकरण करणेबाबत-मा.सषमा तनपरेु ु , मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय मांक-२) वाचनालय काढन टाकू णेबाबत- मा. रमा ओ हाळ,मा. सषमा तनपरेु ु  यांचा ताव. 
वषय मांक-३)ट ि हलर ु /फोर ि हलर साठ  भयार  माग ू करणेबाबत- मा.गीता मंचरकर,मा.सजाताु  
             पालांडे  यांचा ताव. 
वषय मांक-४) पावसाळयापव  व व छतेबाबत कामे मदतीम ये क न घेणेबाु ु बत- मा.सजाताु  
              पालांडे,मा.सषमा तनपरेु ु ,मा.अ मना पानसरे,मा. करण मोटे,मा.संजय काटे,मा.हमीद 
              शेख, मा.गणेश ढोरे,मा.गीता मंचरकर यांचा ताव. 
वषय मांक-५) भाग .४१ गांधीनगर येथे न याने होत असले या सा व ीबाई फले सां क तु ृ क 
              भवन व म यवत  ंथालयाम ये बचतगटासाठ  जागा मळणेबाबत- मा.गीता 
              मंचरकर, मा.सषमा तनपरे ु ु यांचा ताव.  
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वषय मांक- ६) भाग .६१ दापोडीमधील मशानभमी कमानीस नांव दे याबाबतू - 
                मा.रो हतअ पा काटे,मा. शांत शतोळे यांचा ताव. 
                                 -------    
     अ) दनांक ३०/४/२०१६ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक २)  सभाव तांत ृ
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

ब) दनांक ४/५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३) सभाव तांत कायम करणेत ृ
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.                                
      सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

    ठराव मांक- १७६                           वषय मांक- १ 
    दनांक-०१/६/२०१६                           वभाग- 
    सचकु - मा. सषमा तनपरेु ु                            अनमोदकु -मा.रमा ओ हाळ 

  संदभ- मा. सषमा तनपरेु ु , मा. रमा ओ हाळ,यांचा ताव. 
        मधबन भाग ु . ५९ सांगवी पणे ु २७ येथील स.नं. ९ म ये गजानन महाराज मंद र 
  समोर मनपा या वतीने नवीन १६ लाख लटर मतेचा प या या पा याचा जलकंभ बांध यातु  
  आला आहे यांस “ व.क णाबाई ओंकार ढोरे जलकंभृ ु ” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत 
  येत आहे.  
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
  ठराव मांक- १७७                          वषय मांक- २ 
    दनांक-०१/६/२०१६                          वभाग- 
    सचकु - मा. रमा ओ हाळ                            अनमोदकु -मा. सषमा तनपरेु ु  
  संदभ- मा. रमा ओ हाळ, मा. सषमा तनपरे ु ु यांचा ताव. 
        भाग .६१ दापोडी,मयरवा टकाु  इमारती या कंपाऊंडजवळ र या या कडेला मनपातफ 
 यापव  वाचनालय बस वणेत आले होतेु . सदर वाचनालय जने असलेमळे नाद त झाले आहेु ु ु . 
 यामळे वाचनालयाचा नाग रक वापर कर त नाह तु . सदर वाचनालयाचा टवाळखोर मलांकडनु ु  
 गैरवापर होत असलेमळे तेथील म हला व नाग रकांु ना असर ततेचे वातावरण तयार झाले आहेु . 
 तर  सदर वाचनालय जने व खराब झाले असलेमळे व नाग रकांचा वापर होत नसलेमळे ताबडतोबु ु ु  
 न का सत करणेत यावे तसेच वाचनालयाजवळील गेल  २ ते ३ वष बंद असणार  फटपाथवर लु  
 पानटपर  नाग रकांना फटपाथ व न चाल यास गैरसोय होत असलेमळे काढन टाकणेत यावीु ु ु .  
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
  ठराव मांक- १७८                          वषय मांक- ३ 
    दनांक-०१/६/२०१६                          वभाग- 
    सुचक- मा. गीता मंचरकर                           अनमोदकु -मा. सजाता पालांडेु  
  संदभ- मा. गीता मंचरकर, मा. सजाता पालांडे ु यांचा ताव. 
        पंपर  येथील एच.ए.कंपनीपासन पंपर  कॅ पू  ्येथे जा या-ये यासाठ  मनपा या वतीने 
 रे वे ळाखालन नवीन भयार  माू ू ग स  केलेला आहे या भयार  मागाचा उपयोग पंपर  कॅ पातीलु ू  
 २५-३० हजार व खराळवाडी,गांधीनगर येथील ३०-४० हजार नाग रकांना होत आहे. याच ठकाणी 
 खराळवाडी येथे पणेु -मंबई र यांवर पादचाु -यांसाठ  पादचार  पल तयार केलेला आहेू .परंत याू  
 पादचार  पलावर मदयपी दाु  प यास बसतात,तर काह  लोक जगार खेळत बसलेलेु  
 असतात यां या ासामळे या पलाचा उपयोग म हलांकडन तसेच नाग रकांकडन केला जातु ु ु ु  
 नाह . तसेच या पादचार  पलाची उंची जा त अस याने अपंग व व द नाग रक ह  या पलाचाु ु् ृ  
 उपयोग कर त नाह त. तर  वॉड .४१ मधील नाग रकांची मागणी वचारात घेऊन ट ि हलरू / 
 फोर ि हलरसाठ  भयार  माग करणेत यावाू .             
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                    ----- 
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 ठराव मांक- १७९                                                                                   वषय मांक- ४ 
  दनांक-०१/६/२०१६            वभाग- 
  सचकु - मा. सजाता पालांडे ु             अनमोदकु -मा. सषमा तनपरेु ु  
 संदभ- मा. मा.सजाता पालांडेु ,मा.सषमा तनपरेु ु ,मा.अ मना पानसरे,मा. करण मोटे, 
       मा.संजय काटे,मा.हमीद शेख, मा.गणेश ढोरे,मा.गीता मंचरकर यांचा ताव. 
       क े ातील भागा अंतगत सव वॉडाम ये पावसाळयापव  करावयाची कामे व व छतेचीु  
 कामे वर त करणेसाठ  आव यकतेनसार वाढ व कमचार  नेमन मदतीम ये कामे क न यावीतु ु ु . 
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                 ----- 
ठराव मांक- १८०                          वषय मांक- ५ 
दनांक-०१/६/२०१६                          वभाग- 
सचकु - मा. गीता मंचरकर                          अनमोदकु -मा. सषमा तनपरेु ु  
संदभ- मा.सषमा तनपरेु ु , मा.गीता मंचरकर यांचा ताव. 
       भाग .४१ गांधीनगर येथे न याने सा व ीबाई फले मारक ु (सां क तक भवनृ ) व 
लाय र  इमारत तयार होत आहे. सदर इमारतीम ये म हलांसाठ  व वध वयंरोजगार श णाचे 
उप म घेणेकामी गता म हला बचत गट यांचेसाठ  समारे दोनशे चौु . फटाची जागा ु (हॉल स वधाु ) 
महानगरपा लकेतफ उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
ठराव मांक- १८१                          वषय मांक- ६ 
दनांक-०१/६/२०१६                          वभाग- 
सचकु - मा. रो हतआ पा काटे                                    अनमोदकु -मा. रमा ओ हाळ 
संदभ- मा. रो हतआ पा काटे , मा. शांत शतोळे यांचा ताव. 
    मौजे दापोडी येथील भाग .६१ दापोडी मशानभमी  कमानीस ू “कै.ल मण रामचं  काटे”  
वेश वार असे नांव दे यास  मा यता देणेत येत आहे. 

                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                 ----- 
                                                                                                                सह /- 

                  (मा. शतोळे शैलजा बाबरावु ) 
                                            सभापती 
                                                                    क भाग स मती 
                                                                                                    पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६. 
-क ेका/का व/  ८० /२०१६. 

दनांक-  २१/०६/२०१६.                                    
                                                                                                                    

                                                                                     शासन अ धकार  

                                               तथा स चव सभाशाखा 
                                                  क भाग स मती 
                                                                         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                                                          
त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकार  यांचेकडेु  

       पढु ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


