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                    पंपर चंचवड महानगरपा लका  पंपर ४११०१८. 

 मा.क भाग स मती सभा 
कायप का मांक- १० 

स भा व तां तृ  
दनांक ७-१२-२०१६                                          वेळ-दपार  ु ३.०० वाजता 
    पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. “क” भाग स मती मा सक सभा बधवार ु द.७/१२/२०१६ 
 रोजी दपार  ु ३.०० 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.भोसले राहल हनमंतराव ू ु  

   ४) मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
   ५) मा.कदम सदग  महादेव ु  
   ६) मा. गता स शल मंचरकरु  
   ७) मा.कैलास महादेव कदम 
   ८) मा.जगताप नवनाथ द तू 
   ९) मा.सौ.तनपरे सषमा राजु ु  

१०) मा. शांत शतोळे 
११) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
१२) मा.काटे रो हतअ पा सदाम ु  
१३) मा.शडगे आशा सखदेव ु  
१४) मा.स तश सदा शव काटे                              ि वकत सद यृ  
१५) मा.हमीद नवाब शेख                                 ि वकत सद यृ  

      या शवाय मा.अ णा बोदडे – े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , मा.संजय 
खाबडे- कायकार  अ भयंता वदयतु , मा.संजय घबे ु -कायकार  अ भयंता थाप य, मा.श शकांत दवंडे- 
उपअ भयंता पाप,ु मा. वशाल कांबळे- उपअ भयंता था.,मा. शदंे- उपअ भयंता, मा.वायकर- उपअ भयंता, 
मा.सोनवणे-उपअ भयंता वदयतु,  ी.शेख- क न ठ अ भयंता पापु, मा.जावळे- उपअ भयंता पापु, ी.देवकर- 
उपअ भयंता झो नप,ू ी.भंडार - क न ठ अ भयंता थाप य, मा.बी.बी.कांबळे- सहा.आरो या धकार , मा.उगले-
लेखा धकार , ी.रमेश भोसले, ी.बेद - म य आरो य नर क हे अ धकारु  / 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 माणे वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आले. 

वषय मांक- २) वषय मांक १ परत घेणेबाबत-मा. समा सावळे,मा.आशा शडगे यांचा  
               ताव. 
वषय मांक- ३) र ता नामकरण करणेबाबत-मा.नवनाथ जगताप,मा.सषमा तनपरे यांचाु ु  
               ताव. 
वषय मांक- ४) पीड यडी वसाहतीजवळील चौकास नामकरण करणेबाबतू -  
               मा.नवनाथ जगताप,मा.सषमा तनपरे यांचा तावु ु . 
वषय मांक- ५) चौकाचे व र याचे  नामकरण करणेबाबत- मा.नवनाथ जगताप, 
              मा.सषमा तनपरे यांचा तावु ु . 
वषय मांक- ६) नामकरण करणेबाबत-मा.रमा ओ हाळ व मा.सषमा तनपरे यांचा तावु ु . 
वषय मांक- ७) नामकरण करणेबाबत-मा.रमा ओ हाळ व मा.सषमा तनपरे यांचा तावु ु . 
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वषय मांक- ८) नामकरण करणेबाबत-मा.रमा ओ हाळ व मा.सषमा तनपरे यांचाु ु  ताव. 
वषय मांक- ९) व लमंद र एच ए कॉलनी येथे येणा-या पंढरपर पालखी व भा वकु  
               यां यासाठ  शौचालय बांध यबाबत-मा.अ मना पानसरे व मा.कैलास कदम यांचा 
               ताव. 
वषय मांक-१०) मौजे दापोडी येथील वॉड . ६१ मधील र ता ं द बाबत- मा.नवनाथ  
               जगताप,मा.हमीद शेख यांचा ताव. 
वषय मांक-११) भाग .४१ गांधीनगर मधील न याने बांध यात येणा-या उदयानाला 
               खाल  मा यवरांची नांवे देणेबाबत- मा.सदग  कदम व माु .कैलास कदम  
                यांचा ताव. 
वषय मांक-१२) पवना नद पा ातील हाय संथ काढणेकामी तरतद वग करणेबाबतु - 
                मा.रो हतअ पा काटे,मा.नवनाथ जगताप यांचा ताव. 
वषय मांक-१३) . .३९ संत तकारामनगर येथील महेशनगर चौकात श पु  
               बस वणेबाबत- मा. सजाता पालांडेु , मा.अ मना पानसरे, मा. गता मंचरकर 
वषय मांक-१४) र याचे नामकरण करणेबाबत- मा. सजाता पालांडेु , मा.अ मना पानसरे, 
               मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
वषय मांक-१५) भाग . ३७ महा मा फलेनगर येथील महा मा फलेनगर झोपडप ी येथीलु ु  
              जने दोन सटचे जनी मतार  पाडणेबाबु ु ु त-मा.िजत  ननावरे,मा.राहल भोसलेू  
              यांचा ताव. 
ठराव मांक- २०३                                   वषय मांक -१ 
दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग- क े आरो य 
सचकु -मा. समा सावळे                                अनमोदकु -मा.आशा शडगे 
संदभ- मा. े य अ धकार  क े य कायालय यांचे जा. . क े/आ १५ब/का व/ङ /्/२०१६ 
      दनांक १/१२/२०१६ 

   वषय- व छ भारत मशन (नागर ) व व छ महारा  मशन (नागर ) अंतगत भाग 
        .३८,४०,६०,६२ व ६३ या भागाम ये नाग रक उघडयावर शौचास जात अस याचे दसनू 
        येत नाह .या तव भाग .३८,४०, ६०,६२ व ६३ भाग हगणदार म त जा हर करणेसु  
        मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
  वषय मांक -१ मा. े य अ धकार  यांनी सभा कामकाजामधन परत घे याची वनंती केलु  
  असलेने वषय मांक १ सभा कामकाजामधन ु परत घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
                           सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
   ठराव मांक- २०४                                   वषय मांक -२ 

दनांक- ७/१२/२०१६                                   वभाग-  
सचकु - मा. समा सावळे                               अनमोदकु -मा.आशा शडगे 
संदभ- मा. समा सावळे,मा.आशा शडगे यांचा ताव. 
      क े य कायालयाअंतगत असलेले सव भाग हे ३१ माच २०१७ पयत हगणदार म तु  
जा हर करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
ठराव मांक- २०५                                  वषय मांक -३ 
दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.नवनाथ जगताप                           अनमोदकु -मा.सषमा तनपरेु ु  
संदभ- मा. नवनाथ जगताप,मा. सषमा तनपरे ु ु यांचा ताव. 
      भाग .५८ नवी सांगवी मधील फेमस चौक ते ांती चौक जोडणारा र ता आहे.सदर 
र यावर ी.महाल मी मंद र आहे.तर  या र याला “महाल मी मंद र र ता” असे नामकरण 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
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ठराव मांक- २०६                                  वषय मांक -४ 
दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.नवनाथ जगताप                           अनमोदकु -मा.सषमा तनपरेु ु  
संदभ- मा. नवनाथ जगताप,मा. सषमा तनपरे यांचा तावु ु . 
      भाग .५८ नवी सांगवी मधील पी.ड यू.डी.वसाहतीजवळ पा याची टाक  तसेच जनीु  
सांगवी पोल स चौक  समोर चौक आहे या चौकास नाग रकां या मागणीनसार ु “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
चौक” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
  ठराव मांक- २०७                                   वषय मांक - ५ 

दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.नवनाथ जगताप                           अनमोदकु -मा.सषमा तनपरेु ु  
संदभ- मा. नवनाथ जगताप,मा. सषमा तनपरे यांचा तावु ु . 
      भाग .५८ नवी सांगवी मधील फेमस चौक ते श न मंद र या र यांस “श न मंद र  
र ता”  असे नामकरण कर यात यावे तसेच याच र यावर ल बलढाणा अबन को ऑप ु बँक 
समोर ल चौकास “आदशनगर चौक” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
   ठराव मांक- २०८                                   वषय मांक - ६ 

दनांक- ७/१२/२०१६                                   वभाग-  
सचकु - मा.रमा ओ हाळ                               अनमोदकु -मा.सषमा तनपरेु ु  
संदभ- मा. रमा ओ हाळ,मा. सषमा तनपरे यांचा तावु ु . 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मंजर वकास आराखडयानसार मौजे दापोडीु ु  
येथे स.नं.८५ (अ) म ये आर ण . ३/२७,अि नशामक दलासाठ  (फायर टेशन) राखीव आहे. 
सदरची जागा ता यात घेऊन होणा-या इमारतीस “छ पती शवाजी महाराज अि नशामक क ” 
असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
   ठराव मांक- २०९                                   वषय मांक -७ 

दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.रमा ओ हाळ                              अनमोदकु -मा.सषमा तनपरेु ु  
संदभ- मा. रमा ओ हाळ,मा. सषमा तनपरे यांचा तावु ु . 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मंजर वकास आराखडयानसार मौजे दापोडीु ु  
येथे स.नं.८५ (अ) म ये आर ण . ३/२८, करकोळ बाजारासाठ  ( रटेल माकट)  राखीव आहे. 
सदरची जागा ता यात घेऊन होणा-या इमारतीस / वेश वारास  “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रटेल 
माकट” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                       

ठराव मांक- २१०                                  वषय मांक -८ 
दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.रमा ओ हाळ                              अनमोदकु -मा.सषमा तनपरेु ु  
संदभ- मा. रमा ओ हाळ,मा. सषमा तनपरे यांचा तावु ु . 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मंजर वकास आराखडयानसार मौजे दापोडीु ु  
येथे स.नं.८५ (ब) म ये आर ण . ३/३१, उदयानासाठ   राखीव आहे. सदरची जागा ता यात 
घेऊन होणा-या उदयानास “तथागत भगवान गौतम ब द उदयानु ”  असे नामकरण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
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ठराव मांक- २११                               वषय मांक -९ 
दनांक- ७/१२/२०१६                         वभाग-  
सचकु - मा.अ मना पानसरे                   अनमोदकु -मा.कैलास कदम 
संदभ- मा. अ मना पानसरे ,मा. कैलास कदम यांचा ताव. 
      व ल मंद र एच.ए.कॉलनी येथे गेल  अनेक वषापासन महारा ाची सवात मोठ  संतू  
तकाराम महाराजांची पाु लखी पंढरपरसाु ठ  व ल मंद राम ये वसा याला थांबत असते व यामळेु  
येथे मोठया सं येने भा वक येत असतात याच माणे या मं दरात नेहमीच व वध वदळ असते 
व मोठया सं येने भा वक येत असतात या लोकां या सोईसाठ  येथे शौचालयाची अ यंत 
आव यकता आहे. तर  व छ भारत अ भयानाअंतगत सदर ठकाणी शौचालय बांधन देणेतु  
यावे.                    
                   सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 

   ठराव मांक- २१२                                  वषय मांक -१० 
दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.नवनाथ जगताप                           अनमोदकु -मा.कैलास कदम 
संदभ- मा. नवनाथ जगताप,मा. हमीद शेख यांचा ताव. 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील मौजे दापोडी येथील वॉड . ६१ (हता मा भगत संगु  
वदयामंद र) दापोडी मधील ी. शवाजी पतळयाु  समोर ल म य र ता मंजर वकास आराखडयानसारु ु ु  
१२ मीटर ं द आहे. सदर र ता पवना नद चे बाजला असणाु -या पीड यडी वकशॉप वू  
एस.ट .वकशॉपचे ह ीपयतच मया दत आहे. व मौजे सांगवीकडे जाणेसाठ चा र ता चाल आहेू .या  
र याची आज रोजी असणार  ं द  यो य असन वाहू तक रहदार  मयाद त अस याने व प रसर पवनाू  
नद कडे संप टात येत अस याने ु म.रा.न. व.अ.१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  होऊन 
१  ९ मीटर ं द चा करणेत यावा व या माणे ताव मा य हावा तसेच ता वत सधा रतु  
आराखडयाम ये देखील बदल शासनाने ाहय मानावा हणन मा यता देणेकामी माु .महापा लका 
सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
   ठराव मांक- २१३                                  वषय मांक -११ 

दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.सदग  कदम   ु                            अनमोदकु -मा.कैलास कदम 
संदभ- मा. सदग  कदमु ,मा.कैलास कदम यांचा ताव. 
      भाग . ४१ गांधीनगर  मधील न याने बांध यात येणा-या उदयानास खाल  नमदू 
केले या मा यवरांची नांवे देणेत यावी. 
१) को हनर ू हायोना को.ऑप हौ स ंग सोसायट , पंपर  येथील न याने बांध यात येणा-या 

उदयानास “कायदे पं डत अड राजाभाऊ सयवंशी उदयानु ” 
२) गांधीनगर पंपर  येथील न याने बांध यात येणा-या उदयानास “कै.महादेव गो व ंद कदम 

उदयान” या माणे नांवे दे यात यावीत. सभाव तांत कायम होणेचीृ  वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करावी. 

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
ठराव मांक- २१४                                  वषय मांक -१२ 
दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.रो हतअ पा काटे                           अनमोदकु -मा.नवनाथ जगताप  
संदभ- मा. रो हतअ पा काटे ,मा. नवनाथ जगताप यांचा ताव. 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लका क े य कायालयाअंतगत सांगवी दापोडी येथील पवना 
नद पा ातील जलपण  / हाय संथ काढणेकामी ठेकेदार प दतीने हाय सथं नमलन करणे याु  
लेखा शषाम ये तरतद कमी पडत असलेने खाजगीकरणा वारे साफसफाई करणे याु    लेखा शषामधनु 
र कम . २०००००/- इतक  तरतद ठेकेदार प दतीने हाय संथ नमलन करणेु ु  या लेखा शषावर 
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 वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
ठराव मांक- २१५                                  वषय मांक -१३ 
दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.अ मना पानसरे                            अनमोदकु -मा. गता मंचरकर 
संदभ- मा. सजाता पालांडेु , मा.अ मना पानसरे, मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
      . . ३९ संत तकारामनगर येथील महेशनगर चौक वाहतक या ट ने न यानेु ु  
वक सत कर यात आला आहे.तर  सदर चौकात सदर ठकाणी न याने श प बस व यास 
परवानगी / मा यता देणेत येत आहे. 

                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
ठराव मांक- २१६                                  वषय मांक -१४ 
दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.अ मना पानसरे                            अनमोदकु -मा. गता मंचरकर 
संदभ- मा. सजाता पालांडेु , मा.अ मना पानसरे, मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
      . . ३९ संत तकारामनगर येथील ु व लभनगर प रसरातील सजाता लोअर मील तेु  
प.ं दनदयाळ शाळेपय या र याचे “कै.सं दप वसंत शेवडे पथ” असे नामकरण करणेत यावे.  

                      सदर ठराव सवानमते माु य झाला. 
                                 ------ 

ठराव मांक- २१७                                  वषय मांक -१५ 
दनांक- ७/१२/२०१६                                  वभाग-  
सचकु - मा.राहल भोसले   ू                             अनमोदकु -मा.अ मना पानसरे 
संदभ- मा. िजत  ननावरे, मा.राहल भोसलेू , यांचा ताव. 
      भाग .३७ महा मा फलेनगर येथील महा मा फलेनगर झोपडप ी येथील र या या कडेसु ु  
जनी दोन स ची मतार  आहेु ु . सदर मतार  जनी असन मतार चे बांधकाम ठक ठकाणी पडलेलेु ु ु ु  
असलेने ती धोकादायक झालेल  आहे.तर  सदरची मतार  पाडणेस मा यता देणेत येत आहेु .सभाव तांतृ  
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                      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 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६. 
-क ेका/का व/१०५/२०१६. 

 दनांक- १७/१२/२०१६                                                                                         सह /- 
                                                                                                                  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 कायवाह साठ  रवानाु . 
 
 
 


