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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

ग भाग कायालय 

कायपिञका मांक - ३ 
सभावृ ांत 

 
 दनांक -  ३/१०/२०१७                     वेळ - दुपारी २:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या ग भाग सिमतीची मािसक सभा मंगळवार 

द.०३/१०/२०१७ रोजी दुपारी २.०० वाजता ग भाग कायालयाचे “ ामदैवत बापुजी बुवा 

सभागृह”  येथे आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत 
होते. 
 

१. मा. ी.अिभषेक गो वंद बारणे – सभापती 
२. मा.कदम िनक ता अजुन  
३. मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे  
४. मा.उषा संजोग वाघेरे(पाटील)  
५. पवार मिनषा मोद  
६. मा.बारणे अचना तानाजी 
७. मा.कैलास ऊफ बाबा भालचं  बारणे 
८. मा.िनलेश िहरामण बारणे 
९. मा.चं कांत बारकु नखाते 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होत.े 
 

         ी. ीिनवास दांगट- े य अिधकार / शासन अिधकारी, ी.संदेश च हाण – 
काय.अिभयंता िव ुत, ी.भाऊसाहेब साबळे –उप अिभयंता पाणीपुरवठा, ी.एस एस कुळकण  
– सहा.आरो य  अिधकारी आरो य िवभाग, ी. नंबाळकर – उपअिभयंता – थाप य, ी. दलीप 
धुमाळ – उप अिभयंता – िव ुत, ी.ओ हाळ – उपअिभयंता- थाप य, याच माणे आरो य 
िनरी क, किन  अिभयंता इ.कमचारी उपि थत होते.  
 
 ----- 
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात  करणेत येत आहे.   
 ------       
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अ) द. ०४/०९ /२०१७ चे मािसक सभेचा सभावृ ांत ( काय म पि का . २ ) कायम 

करणेत येत आहे.                                            
                                              ------- 

ठराव मांक -       िवषय मांक- १ 
दनांक- ३/१०/२०१७      

सूचक- मा.                                                          अनुमोदक- मा. 

संदभ – मा. उषा वाघेरे यांचे द. २०/०९/२०१७ चे प . 
मा.उषा वाघेरे यांनी सादर केले या प ानुसार पंपरी  येथील भाग मांक २१ मधील  

अय पा मं दरा जवळील संडास लॉक असुन वापरास यो य नसुन सदर ठकाणी ब तांशी संधी 
समाज वा त ास असुन यांचे वत:चे घरात शौचालय आहे, सदर संडास लॉकचा वापर रहदारी 
वाले वापरत अस यामुळे दुगधी पस न रोगराई वाढ याची श यता नाकारता येत नाही.  तरी 
सदर ठकाणा या वा त ास असणा-या नाग रकां या त ारी व न सदर संडास लॉक पाड यास 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
 
ठराव मांक -       िवषय मांक- २ 
दनांक- ३/१०/२०१७      

सूचक- मा.                                                         अनुमोदक- मा. 

संदभ – मा. उषा वाघेरे यांचे द. २०/०९/२०१७ चे प . 
मा.उषा वाघेरे यांनी सादर केले या प ानुसार भाग .२१ मधील पी.सी.एम.सी.कॉलनी जवळ 
असलेले मुतारी व संडास लॉक हे वापर यास यो य   नाहीत, तसेच जवळ प रसरात इंड ीज 
ए रया अस यामुळे िनवासी मोजक च आहेत व यांचे वत:चे शौचालय अस यामुळे यांना याचा 
वापर होत नसुन, सदर ठकाणी धु पान तसेच म पी लोकांचा वापर जा त होतो, यामुळे सदर 
ठकाणी अ व छता वाढली असुन नाग रकां या आरो या या दृ ीने हािनकारक आह,े तरी सदर 

संडास लॉक व मुतारी पाड या या ठरावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
       
                     िवषय मांक १ व २ बाबत चचा झाली असता मा.सं दप वाघेरे यांनी याबाबत 
सुचना केली क  , सदर ठकाणी असलेले संडास लॉक पाडणेत येऊ नये अशी मागणी तेथील 
रिहवासी नागरीकांनी केलेली असुन तसा नागरीकांनी वा री केलेला अज यां याकडे ा  
झालेला आहे, तो यांनी सभागृहात सादर केला.  तरी सदर ठकाणी असले या संडास लॉक या 
जागी सुलभ शौचालय बांधणेत यावे अशा कारची चचा झाली. 
 मा.अ य  यांनी आरो य िवभाग व थाप य िवभाग यांनी पाहणी क न अहवाल सादर 
करणेबाबत सुचना केली व यानुसार अहवालासह सदरचे िवषय पुढील िमट ग म ये सादर 
करणेबाबत आदेश दला.  
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                                                         ------- 
ठराव मांक -  ७     िवषय मांक- ३ 
दनांक- ३/१०/२०१७      

सूचक- मा.उषा वाघेरे                                                अनुमोदक- मा.िनक ता कदम 
संदभ – मा. उषा वाघेरे यांचे द. २०/०९/२०१७ चे प . 
मा.उषा वाघेरे यांनी सादर केले या प ानुसार भाग .२१ म ये रहदारी तसेच मु य खालील 
दशिवले या चौकाम ये CCTV कॅमेरा बसवुन  िमळणेबाबत मा यता देणेत येत आह.े 

 
१ पॉवर हाऊस चौक       १२ पवने र मं दर 

चौक 
२ साई चौक  १३ जलतरण तलाव 

र ता 
३ शगुन चौक १४ बालामल चाळ 

४ िडल स चौक  १५ माळी आळी, 
समाधान चौक 

५ जय हंद  कुल चौक १६  िभमनगर 

६ अशोक  िथएटर चौक १७ भागातील 
झोपडप ी ए रया 

७ भैरवनाथ मं दर चौक १८ गंगवा चौक 

८ नाणेकर कॅ प चौक १९ भागातील सव 
बालउ ान  

९ हावी आळी चौक २० शाळा (मनपा) 

१० स दय चौक २१ मशान भुमी 
चौक 

११ पवने र मं दर चौक 

 

  

 
           सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
 

ठराव मांक -  ८     िवषय मांक- ४ 
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दनांक- ३/१०/२०१७    
  
सूचक- मा.सं दप वाघेरे                                             अनुमोदक- मा.िनलेश बारणे 
संदभ – मा. संदीप वाघेरे यांचे द. २८/०९/२०१७ चे प . 
मा.संदीप वाघेरे यांनी सादर केले या प ानुसार भाग .२१ म ये असले या िविवध आर णास 
नामकरण करणेबाबत मा यता देणेत येत आहे. 

१) पवने र मं दराजवळील नदीवरील पुल – कै.नानासाहेब ह रभाऊ नाणेकर (मा तर) पुल 

२) पवने र मं दराजवळील आर ण मांक १६२ ( ले ाऊंड) महा मा योितबा फुले डा 
संकुल 

      सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
------ 

 

सभा कामकाजात ऐनवेळी दाखल क न घेणेत आलेले िवषय खालील माणे  
 

ठराव मांक -  ९     िवषय मांक- ५ 
दनांक- ३/१०/२०१७      

सूचक- मा.चं कांत नखाते                                         अनुमोदक- मा.अिभषेक बारणे 
संदभ – मा.चं कांत (आ णा) बारकु नखाते यांचे द. ०३/१०/२०१७ चे प . 

गाव मौजे रहाटणी स ह नं.२८ म ये िवकसीत झाले या छ पती संभाजी महाराज उ ान 
हे कै.एकनाथ नामदेव नखाते, कै.पंडीत नामदेव नखाते, कै.रंगनाथ नामदेव नखात,े कै.वामन 
नामदेव नखाते या शेतक-या या जिमनीवर झालेले आहे.  सदरचे उ ान िवकसीत झाले यावेळी 
यां या वारसांनी आजीचे नाव कै. ि मणी नामदेव नखाते उ ान असे नाव ठेव यात यावे, असे 
यावेळेस नगरसद य यांना सुचिवले होते, परंतु यावेळेस या सद यांनी छ पती संभाजी महाराज 

उ ान असे नाव दले.   
 परंतु याच उ ानाम ये एक अंदाजे ३० x ४० फुट मापाचे सभागृह/हॉल बांधणेत आला 
आह.े  तरी सदर या सभागृहास/हॉलला अ ाप कोणतेही नाव दलेले नाही.  तरी सदर या 
सभागृहाला /हॉलला वरील ची मुले (वारस) ी.बाळासाहेब पंडीत नखाते व इतर यां या 
मतानुसार सदर सभागृहाला/हॉलला कै. ि मणी नामदेव नखाते सभागृह/भवन/हॉल/िवरंगुळा क  
असे नाव दे यात यावे.  सदर या िवषयासंदभात सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता िवषय 
मंजुर कर यात येत आहे. 
      सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

------ 
 

द.३/१०/२०१७ रोजी दुपारी २.०० वाजता ग भाग कायालयाचे मािसक सभेत खालील माणे 

मा.नगरसद यांनी चचा केली. 
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मागील द. ४/०९/२०१७ रोजी झाले या  सभेतील कामांचा आढावा घेणेत आला. 
कचरा कुडी असले या ठकाणी सी.सी.टी. ही कॅमेराज बसिवणेबाबत तरतुद टाकणेत येईल. 

ी.सं दप वाघेरे – भाग .२१ येथील संडास लॉक न पाडणेबाबत २० मिहलांनी प  दलेले 
आह.े  सदर व छता गृह पाडणेत येऊ नये. 

ीमती उषा वाघेरे – सदर ठकाणी आरो य अिधकारी यांनी पाहणी करावी. 
सी सी टी ही कॅमेरा बसिवणेबाबत तरतुद नस याने याबाबत ताव तयार करा. आ ही 
मा.आयु  यां याशी चचा क . 

ी.सं दप वाघेरे – भाग .२१ येथील पवने र मं दराजवळील पुलाचे नामकरण कर यात यावे 
तसेच आर ण .१६२ येथे असले या ले ाऊंडचेही महा मा योितबा फुले डा संकुल असे 
नामकरण कर यात यावे. 

ीमती अचना बारणे – भाग .२३ पडवळ नगर, ाय हर कॉलनी येथे दुिषत पा याचा  
सुटलेला नाही. 
सदर ठकाणी Wash Out  करणेचे काम सु  आहे. 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
   

                       
           अ य  

                                                                               ग भाग सिमती   
                          थेरगाव– ३३.                         
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

ग े ीय कायालय, थेरगाव - ३३ 
-ग ेका/कािव/२/११/२०१७ 

दनांक -    ३१ /१०/२०१७   
                                        शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                        ेञीय कायालय, 
     थेरगाव – ३३  

 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी                               
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.                                                                                                                              
  


