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                    पंपर चंचवड महानगरपा लका  पंपर ४११०१८. 

 मा.क भाग स मती सभा 
कायप का मांक- ६ 

स भा व तां तृ  
दनांक ३-८-२०१६                                          वेळ-सकाळी ११.३० वाजता 
    पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. “क” भाग स मती मा सक सभा बधवार ु द.३/०८/२०१६ 
 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.ननवरे िजत  बाबा 
३) मा.सावळे समा र वं  
४) मा.भोसले राहल हनमंतराव ू ु  

         ५) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  

   ६) मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
          ७) मा.कदम सदग  महादेवु  

८) मा. गता स शल मंचरकरु  

९) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
१०) मा.गायकवाड सं या सरदास ु  
११) मा.काटे राज  भकनशेठ 
१२) मा.शडगे आशा सखदेव ु  
१३) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
१४) 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) एच.ए.कॉलनीम ये मलभत स वधा देणेबाबतु ू ु - मा.अ मना पानसरे,मा.सदग  कदमु  
              यांचा ताव.  
वषय मांक-२) नामकरण करणेसंदभात- मा.िजत  ननवरे,मा.राहल भोसले ू यांचा ताव. 
वषय मांक-३) नामकरण करणेसंदभात- मा.िजत  ननवरे,मा.राहल भोसले ू यांचा ताव. 
वषय मांक-४) दापोडी गणेशनगर येथील ईड यएस अंतगत मनपाकडेू  ता यात असले या 
              इमारतीला मोठया यासाची (१२”)  ेनेज लाईन टाकणेबाबत- मा.िजत  
              ननवरे,मा.राहल भोसले ू यांचा ताव. 
वषय मांक-५) भाग .४१ गांधीनगर मधील पलास नाव दे याबाबतु - कैलास कदम, सदगु  
              कदम, मा.िजत  ननवरे यांचा ताव. 
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वषय मांक-६) मासळकरु - नेह नगर चौकास कै.रतन भरत चरण चौक नांव दे याबाबतु -  
                मा.अ मना पानसरे, मा.सजाता पाु लांडे यांचा ताव. 
वषय मांक-७) व छ भारत मशन (नागर ) व व छ महारा  मशन (नागर ) अंतगत 
              भाग हगणदार मु त जाह र करणेबाबत.  
वषय मांक-८) भाग .६४ दापोडी-बोपखेल मधील सव न.ं२८५९ म ये र ता महारा  
              महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम २०५ नसार घो षत करणेबाबतु - 
              मा.संजय काटे,मा.चं कांता सोनकांबळे,मा. गता मंचरकर,मा.राहल भोसले यांचाू  
              ताव.   
                               -------    
     दनांक ७/७/२०१६ रोजी झाले या (कायप का मांक ५) सभाव तांत कायम करणेत आ याचेृ  
 मा.सभापती यांनी कट केले. 

                               ------- 
      सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

    ठराव मांक- १८७                           वषय मांक- १ 
    दनांक-३/८/२०१६                           वभाग- 
    सचकु - मा. सदग  कदमु                            अनमोदकु -मा.अ मना पानसरे 

  संदभ- मा. सदग  कदमु , मा.अ मना पानसरे यांचा ताव. 
        हंद थान अँ टबायो ट स ु (एच.ए.) कंपनी या मालक ची कामगारांसाठ ची औदयो गक 
वसाहत ह  . . ४० खराळवाडी भागात समा व ठ आहे.सदर भागातील नाग रक हे . .४० चे 
मतदार आहेत. एच.ए.कंपनीची आ थक ि थती खराब अस याने सदर कंपनीने एच.ए.वसाहतीम ये 
मलभत सेवास वधा पर व याक रता महापा लकेस वनंती  केल  आहेु ू ु ु . तर  या भागात 
महापा लकेतफ सेवास वु धा पर व यात या यात तसेच सदर कामाक रता ु २०१६-१७ या आ थक 
वषातील अंदाजप कात लेखा शष नमाण क न यात ५००००००/- तरतद वग ु करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट नृ  
पहाता ठराव मा.महापा लका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               -------- 
  ठराव मांक- १८८                           वषय मांक- २ 
  दनांक- ३/८/२०१६                           वभाग- 
  सचकु - मा. िजत  ननवरे                           अनमोदकु -मा. राहल भोसलेू  
 संदभ- मा.िजत  ननवरे,मा.राहल भोसले ू यांचा ताव. 
       भाग .३७ मधील महा मा फलेनगर शेजार ल मोु .जा. .५० येथील उदयानास “ ी ी 
 सदग  ु स द लंगे वर महाराज”  असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
                     सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               -------- 
 ठराव मांक- १८९                           वषय मांक- ३ 
  दनांक- ३/८/२०१६                           वभाग- 
  सचकु - मा. िजत  ननवरे                           अनमोदकु -मा. राहल भोसलेू  

 संदभ- मा.िजत  ननवरे,मा.राहल भोसले ू यांचा ताव. 
       भाग .३७ मधील महा मा फलेनगर मधील झोु .नी.पु.माफत बांध यात येणा-या 
 समाजमंद रास “भारतर न डॉ.ए.पी.जे.अ दल कलाम बालभवनु ”  असे नामकरण करणेस मा यता 
 देणेत येत आहे. 
                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               ---------- 
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ठराव मांक- १९०                           वषय मांक- ४ 
दनांक- ३/८/२०१६                           वभाग- 
सचकु - मा. िजत  ननवरे                                    अनमोदकु - मा. सदग  कदमु  
संदभ- मा. स तश काटे,मा मा. िजत  ननवरे, मा. सदग  कदमु  यांचा ताव. 
      भाग .६२ मधील दापोडी गणेशनगर येथील गणेश कनारा सोसायट त EWS  अंतगत 
मनपा या ता यात असले या इमारतीची ेनेज लाईन ६’ इंचाची असन ती अपर  पडत अस यानेु ु  
आरो याची सम या नमाण झाल  आहे.  
     तर  या ठकाणी वर त १२’ इंच यासाची ेनेजलाईन टाक यात यावी.सभाव तांत कायमृ  
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.  
                       सदर ठराव सवानमते मा यु  झाला. 
 
ठराव मांक- १९१                          वषय मांक- ५ 
दनांक- ३/८/२०१६                          वभाग- 
सचकु - मा. सदग  कदमु                           अनमोदकु -मा. िजत  ननवरे 

संदभ- मा. कैलास कदम,मा.सदग  कदम ु यांचा ताव. 
      भाग क्र.४१ गांधीनगर मधील खाल ल पलास नांव दे यात यावेु . 
      १) मंबई पणे महामागावर ल पंपर  चौकातील भयार  मागास ु ु ू “भारतर न डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर भयार  मागू ” असे नांव दे यात यावे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाताृ  
ठरावा माणे कायवाह  करावी.  
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                 ------ 
ठराव मांक- १९२                          वषय मांक- ६ 
दनांक- ३/८/२०१६                          वभाग- 
सचकु - मा. अ मना पानसरे                          अनमोदकु -मा. सजाता पालांडेु  

संदभ- मा. अ मना पानसरे,मा.सौ.सजाता पालांडेु  यांचा ताव. 
      मासळकरु -नेह नगर चौकास “कै.रतन भरत चरण चौकू ” असे नामकरण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
                        सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                 ------ 
 
ठराव मांक- १९३                          वषय मांक- ७ 
दनांक- ३/८/२०१६                          वभाग- 
सचकु - मा. सदग  कदम ु                           अनमोदकु -मा. करण मोटे 

संदभ- मा. े ीय अ धकार  क यांचे जा. .क /ेआ१५ब/का व/९२६/२०१६ द.३/८/२०१६ 
      मा. े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे----- 
      व छ भारत मशन (नागर ) व व छ महारा  मशन (नागर ) अंतगत तावात नमदु  
केले माणे भाग .५९ (मधबनु ) या भागाम ये नाग रक उघडयावर शौचास जात अस याचे 
दसन येत नाहू .या तव भाग .५९ (मधबनु ) भाग हगणदार म त जा हर करणेस मा यताु  
देणेत येत आहे. 
                        सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                 ------ 
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ठराव मांक- १९४                          वषय मांक- ८ 
दनांक- ३/८/२०१६                          वभाग- 
सचकु - मा. गता मंचरकर                            अनमोदकु -मा. राहल भोसलेू  

संदभ- मा. संजय काटे, मा.चं कांता सोनकांबळे, मा. गता मंचरकर,मा. राहल भोसलेू  यांचा ताव. 
     भाग मांक ६४ दापोडी-बोपखेल मधील सव नं.२८५९ म ये र ता महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम मधील कलम २०५ नसार ु घो षत करणे. 
      सदर भाग  प.ं च.ंम.न.पा. या काय े ातील क े ीय वभागाअंतगत येत आहे. 
 सव न.ं२८५९ मधन नागर कां या सोयीसाठ  र ता घोषीत करणे आव यक आहेु . 
       सदर सव न.ं२८५९ जागेभोवतालचा प रसर आध नकरणाने व नागरु करणाने वक सत झाला 
असनू,नागर कां या दळणवळणा या सोयीसाठ  महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम 
२०५ नसार घो षत करणेत येऊन ता काळ र ता बन वणेत यावा यांस मा यता देणेकामीु  
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावृ  
मा.महापा लका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
                        सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                 ------ 
                                
          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/८६ /२०१६. 

दनांक- १६/०८/२०१६                                                                              
शासन अ धकार  

                                                                         तथा स चव सभाशाखा 
                                                                      क भाग स मती 

                                                                           पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
 

त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धु कार  यांचेकडे 

       पढ ल यो य या कायवाह साठ  रवानाु . 
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