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                    पंपर चंचवड महानगरपा लका  पंपर ४११०१८. 

 मा.क भाग स मती सभा 
कायप का मांक- ५ 

स भा व तां तृ  
दनांक ०७-७-२०१६                                          वेळ-सकाळी ११.३० वाजता 
    पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. “क” भाग स मती मा सक सभा गु वार द.७/०७/२०१६ 
 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.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथु  

         ३) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  

          ४) मा.कदम सदग  महादेवु  
५) मा. गता स शल मंचरकरु  

६) मा.कैलास महादेव कदम 
७) मा.अतल अर वंद उफ नानासाहेु ब शतोळे 
८) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
९) मा.गायकवाड सं या सरदास ु  
१०) मा.काटे राज  भकनशेठ 
११) मा.शडगे आशा सखदेव ु  
१२) मा.स तश सदा शव काटे                             ि वकत सद यृ  

 
      या शवाय मा. दल प गावडे – े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , शांत 

पाट ल-कायकार  अ भयंता थाप य, मा.जयंत बरशे ी-कायकार  अ भयंता पापु, मा.पोरे डी- 
उपअ भयंता, मा.श शकांत दवंडे- उपअ भयंता पापु, मा. वशाल कांबळे- उपअ भयंता था.,मा. शदंे- 
उपअ भयंता, मा.वायकर- उपअ भयंता, मा. दल प धमाळु - उपअ भयंता वदयतु,मा.सोनवणे-उपअ भयंता 
वदयतु, ी.उगले-लेखा धकार , ी.शेख- क न ठ अ भयंता पापु, ीमती वंदना- क.अ भयंता, ी.रमेश 
भोसले, ी.बेद - 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) सांगवी भाग .५९ मधील आर ण .३१९ बाबत-मा.अतल शतोळेु , 
              मा.सदग  कदमु  यांचा ताव. 
वषय मांक-२) नांव देणेबाबत- मा.अतल शतोळेु ,मा.सदग  कदमु  यांचा ताव. 
वषय मांक-३) उदयानास नांव देणेबाबत- मा.सजाता पालांडेु , मा.शैलजा शतोळे यांचा ताव. 
वषय मांक-४) भाग . ४१ मधील र यांना नांव दे याबाबत- मा.कैलास कदम, मा.सदगु  
              कदम यांचा ताव. 
वषय मांक-५) भाग .४० खराळवाडी मधील पलास व ाथ मक आरो य क ास मा यवरांचीु  
              नांवे  दे याबाबत- मा.कैलास कदम, मा.सदग  कदम ु यांचा ताव. 
                                 -------    
     दनांक १/६/२०१६ रोजी झाले या (कायप का मांक ४) सभाव तांत कायम करणेत आ याचेृ  
 मा.सभापती यांनी कट केले. 

                               ------- 
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      सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
    ठराव मांक- १८२                           वषय मांक- १ 
    दनांक-७/७/२०१६                           वभाग- 
    सचकु - मा. अतल शतोळेु                            अनमोदकु -मा.सदग  कदमु  

  संदभ- मा. अतल शतोळेु , मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
        सांगवी भाग . ५९ मधील स ह नं.१२ उदयान उदयान आर ण .३१९ “उदयान”  
  मनपाचे ता यात घेणेत येत आहे. तर  सांगवी प रसरातील  

१. संत गोरा कंभारु , सातपडाु  सोसायट   
२. शवस ट  उदयानृ ,जयमाला नगर  
३.छ पती शवाजी उदयान,मधबनु  सोसायट   

  ४. संत सावतामाळी उदयान,PWD कॉलनी प रसर  
  ५.वेताळ महाराज उदयान,सांगवी गावठाण हे 

 सांगवी वकसीत झाले असन ह  तत नवीन उदयानाची गरज नसन आर ण ू ु ू .३१९ जागेचा 
 वापर डांगणा करता करावे अशी MRTP  कलम ३७ अ वये कायवाह  करावी व तेथे याक रता 
 आव यक स वधा मनपा माफत कर यात या यातु . यांस मा यता देणेकामी मा.महापा लका 
 सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.                           
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               -------- 
  ठराव मांक- १८३                           वषय मांक- २ 
  दनांक-७/७/२०१६                           वभाग- 
  सचकु - मा. अतल शतोळेु                            अनमोदकु -मा.सदग  कदमु  

 संदभ- मा. अतल शतोळेु , मा.सदग  कदम ु यांचा ताव. 
       भाग . ५९ मधील स ह न.ं९ मधील स ह न.ं९ आर ण . ३४१ येथे न याने बांध यात 
 येणा-या १५ लाख लटर मता असले या टाक चे “कै.क णाबाई ओंकार ढोरे जलकंभृ ु ” दे यात 
 यावे.  
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
 ठराव मांक- १८४                           वषय मांक- ३ 
  दनांक-७/७/२०१६                           वभाग- 
  सचकु - मा. सजाता पालांडेु                            अनमोदकु -मा.शैलजा शतोळे 

 संदभ- मा. सजाता पालांडेु , मा. शैलजा शतोळे यांचा ताव. 
       भाग . ३९ मधील महेशनगर मधील पीसीएमट  डेपो मधील उदयानास “भारतर न 
डॉ.ए.पी.जे.अ दल कलामु  च स पाक” हे नांव दे यात यावे.सभाव तांत कायम होणेची वाट न ृ
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
ठराव मांक- १८५                           वषय मांक- ४ 
दनांक- ७/७/२०१६                           वभाग- 
सचकु - मा. कैलास कदम                           अनमोदकु -मा.सदग  कदम ु  

संदभ- मा. कैलास कदम, मा. सदग  कदम ु यांचा ताव. 
       भाग .४१ मधील खाल ल र यांना  
१) डा को कंपनीकडे जाणारा भयार  ू मागाचा र ता यांस ( क े ीय कायालय) “कै.मामासाहेब 
   पंपळे माग”  
२) रॉ सी हॉटेल र ता व देवानी लॉज र ता यांस “ ी महावीर जैन मं दर माग” या माणे  
   नांव दे यात यावे. 
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
 



 -  - 

 

3 

3 

ठराव मांक- १८६          वषय मांक- ५ 
दनांक-७/७/२०१६           वभाग- 
सचकु - मा. कैलास कदम           अनमोदकु -मा.सदग  कदम ु  

संदभ- मा. कैलास कदम, मा. सदग  कदम ु यांचा ताव. 
      भाग .४० खराळवाडीमधील पलास व ाथ मक आरो य क ास खाल  नमद केले याु ू  
मा यवरांची नांवे दे यात यावीत. 
१) व लभनगर एस.ट . टँड समोर ल मंबईु -पणे महामागावर ल पादचार  पलास ु ु –“ श ण महष  
   डॉ.पी.डी.पाट ल पादचार  माग”  
२) व लभनगर एस.ट . टँड समोर ल मंबईु -पणे रोड भयार  मागास ु ू “मा.सौ.भा य ीताई पी.डी.पाट ल 
   भयार  ू मारग्”  
३) मंबुई- पणे रोड एचु .ए.कॉलनी येथील भयार मागास ू “कै.सं दप वसंतराव शेवडे भयार  मागू ” 
४) खराळवाडीतील पंपर  चंचवड ाथ मक आरो य क ास “कै.बाप तकाराम सतार ाथ मकु ु ु  
  आरो य क ” या माणे नांवे दे यात यावीत. सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पहाता 
  ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                        खाल ल माणे सचना मांडणेत आलू . 
सचकु - मा.सदग  कदम                              माु .अतल शतोळेु  
      जगदग  संत तकाराम ु ु महाराज यां या पालखी या न मतीपासन एचू .ए.कॉलनी जवळ एक 
 वसावा आहे. सदर वसा याचे ठकाणाचे नयोजन मा. े ीय अ धकार  क े ीय कायालय यांनी  
 अ यंत चांग या कारे केलेले असलेने  आरो य  वभाग, थाप य वभाग,उदयान वभाग तसेच 
 यां या सव टमचे अ भनंदन करणेत यावे. 
                     सदर सचना सवानमते मा य झालू ु . 
मा.सभापती-   जगदग  संत तकाराम महाराज यां या पालखी या न मतीपासन एचु ु ू .ए.कॉलनी 
             जवळ एक वसावा आहे. सदर वसा याचे ठकाणाचे नयोजन मा. े ीय अ धकार  
क े ीय कायालय यांनी अ यंत चांग या कारे केलेले असलेने  आरो य  वभाग, थाप य 
वभाग,उदयान वभाग तसेच यां या सव टमचे अ भनंदन करणेत येत आहे. 
          यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाह र केले. 
                                                                                                                    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/८२/२०१६. 

दनांक-  १३/०७/२०१६                                                                         
                                                                                     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  

       पढ ल यो य या कायवाु ह साठ  रवाना. 


