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                                           पंपर  चंचवड महानगरपा लका                                         

 क े ीय कायालय 

                                                  कायप ञका मांक-९ 
                                                         सभाव तांतृ  
द.-  ०४/११/२०१५                                           वेळ –दपार  ु ३:०० वाजता 

                 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा बधवार ु  

द. ०४/११/२०१५  रोजी दपार  ु ३:०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती शवाजी महाराज 
सभागहाम ये आयोजीत करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे माृ .नगरसद य उपि थत होते.  

१) मा. मोटे करण बाळासाहेब                     सभापती 
२) मा.ननवरे िजत  बाबा 
३) मा.सावळे समा र वं  
४) मा.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथु  
५) मा.पालांडे सजाता ु स नलु  
६) मा.कदम सदग  महादेवु  
७) मा.कैलास महादेव कदम  
८) मा. शतोळे शैलजा बाबरावु  
९) मा.जगताप नवनाथ द तु 
१०) मा.सौ.तनपरे सषमा राजु ु  
११) मा. शांत शतोळे 
११) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
१२) मा.शडगे आशा सखदेव ु  
१३) मा.संजय केशवराव काटे 
१४) मा.स तश सदा शव काटे                      वीकत सद यृ  
१५) मा.गणेश आनंदराव ढोरे                       ------“-------- 
१६) मा.हमीद नवाब शेख                          ------“-------- 

           तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होते. 
       मा. फंदे डु .एम.- े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , मा.संजय खाबडे- 
कायकार  अ भयंता वदयतु ,  मा. शदंे- उपअ भयंता थाप य, मा.वायकर- उपअ भयंता 
थाप य,मा.जावळे -उपअ भयंता (पापु), ी. रसागर-क न ठ अ भयंता थाप य, मा.बो े- 

उपअ भयंता थाप य, मा.सोनवणे- उपअ भयंता वदयतु, मा.र वं  भोकरे- 
सहा.आरो या धकार ,मा.उगले-लेखा धकार , हे अ धकार  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) र याला नांव देणेबाबत-मा.नवनाथ जगताप, मा. शांत शतोळे यांचा ताव. 
वषय मांक-२) भाग .६२ मधील “ वातं य सै नक रामभाऊ काटे उ डाणपलु” अशी कमान  
              लावणेबाबत - मा.स तश काटे, मा.नवनाथ जगताप मा, शांत शतोळे यांचा ताव. 
वषय मांक-३) भाग .६२ रामभाऊ काटे उ डाणपलाखाल ल मोकळी जागा पाक गसाठ  उपल धु  
              क न देणेबाबत- मा.स तश  काटे, मा. शांत शतोळे, मा.नवनाथ जगताप  यांचा  
              ताव. 
वषय मांक-४) भाग .६२ मधील आई उदयान म ये कायम व पी सर ा र क नेम याबाबतु - 
              मा.स तश  काटे, मा. शांत शतोळे, मा.नवनाथ जगताप  यांचा ताव. 
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वषय मांक-५) मनपा अंदाजप कातील र कम द तीबाबतु - मा. शांत शतोळे,मा. करण मोटे यांचा 
              ताव. 
वषय मांक-६) हता मा भगत संह शाळे या आवारातील संडास लॉक दमजल  करणेबाबतु ु - 
             मा.रमाताई ओ हाळ, मा.सषमा तनपरे यांचा ु ु ताव.                         
वषय मांक-७) र याचे नामकरण करणेबाबत- मा.रमाताई ओ हाळ,मा.शैलजा शतोळे  
              यांचा ताव. 
             द.०७/१०/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८ ) सभाव तांत कायम ृ करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

                                                            -------   
ठराव मांक- १४८    वषय मांक- १ 
दनांक- ४/११/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.नवनाथ जगताप                               अनमोदकु - मा. शांत शतोळे 

संदभ- मा.नवनाथ जगताप, मा. शांत शतोळे यांचा ताव. 
           नवी सांगवी वाड .५८ येथील संत तकारामनगर मधील ग ल  ु .१ या र यास “कै.तकाराम ु
गेणभाऊ ढोरे पाट ल मागु ”, ांती चौक ते फेमस चौक रोडला “महाल मी रोड”  ांती चौक ते क णा ृ
चौक या रोडचे “ ी.गणेश सहकार  बँक रोड” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
भागातील खाल ल चौकांचे फलक लाव यात यावे. यात एम.के.हॉटेल चौक, ांती चौक, फेमस 

चौक,वाघजाई चौक,साई चौक,क णा चौकृ ,श न मंद र चौक असे नामफलक वर त लाव यात यावे. 
                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
                                                          ------- 

ठराव मांक- १४९    वषय मांक- २ 
दनांक- ४/११/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.नवनाथ जगताप                               अनमोदकु - मा. शांत शतोळे 

संदभ- मा.स तश काटे, मा.नवनाथ जगताप, मा. शांत शतोळे यांचा ताव. 
          भाग .६२  दापोडी येथील “ वातं य सै नक रामभाऊ काटे उ डाणपलु” येथे पा लकेकडन पणे ु ु
मंबई रोड व गणेशनगर या दो ह  बाजने सशो भत अशी नावाची कमान व दशादशक फलक ु ु ु
बसव यात यावा. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
ठराव मांक- १५०    वषय मांक- ३ 
दनांक- ४/११/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.नवनाथ जगताप                               अनमोदकु - मा. शांत शतोळे 

संदभ- मा.स तश काटे, मा.नवनाथ जगताप, मा. शांत शतोळे यांचा ताव. 
          भाग .६२  दापोडी येथील “ वातं य सै नक रामभाऊ काटे उ डाणपलाु ” खाल ल मोकळी जागा 
अ त मण बाधीत होत असन सदर जागा अ त मणम त क न पाक गसाठ  उपल ध क न दे यात ु ु
यावी. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
 
ठराव मांक- १५१    वषय मांक- ४ 
दनांक- ४/११/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.नवनाथ जगताप                               अनमोदकु - मा. शांत शतोळे 

संदभ- मा.स तश काटे, मा.नवनाथ जगताप, मा. शांत शतोळे यांचा ताव. 
          भाग .६२  दापोडी येथील “आई उदयान” म ये पा लकेकडन आजपयत लाखो पये खच केले ु
आहेत परंत या उदयानाला आजपयत सर ा र क नेमलेले नाह त यामळे उदयान रा ं दवस उघडे ु ु ु
असन यामळे उदयानाचे मोठया माणात तोडफोड व नकसान होत आहेु ु ु . यामळुे दापोडी आई  
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उदयान येथे कायम व पी सर ा र क नेम यात ु यावे. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
 
ठराव मांक- १५२    वषय मांक- ५ 
दनांक- ४/११/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. शांत शतोळे                           अनमोदकु - मा. करण मोटे 

संदभ- मा. शांत शतोळे , मा. करण मोटे यांचा ताव. 
      भाग .६० सांगवी येथील चं मणीनगर येथे रबर मो डेड पे ह ंग लॉकची कामे करणेचे 
काम मनपा अंदाजप क २०१५-१६ म ये पान .१६८ अ. .६९/अ नमद केले आहेु .परंत सदर कामाचे ु
अंदाजप क य र कमेत श यचा उ लेख झाला आहे तर  या ठकाणी तरतद उपल ध असन तरतद या ु ु ु ु
द पट हणजे रु . .५०,००,०००/- ( अ र  र. .प नास लाख फ त) अंदाजप क य र कम कर यात 
यावी व सदर ठराव  मा.महापा लका सभेकडे मा यतेकामी पाठ वणेत यावा. 

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
ठराव मांक- १५३    वषय मांक- ६ 
दनांक- ४/११/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. रमाताई ओ हाळ                           अनमोदकु - मा.सषमा तनपरेु ु  

संदभ- मा.रमाताई ओ हाळ , मा. सषमाु  तनपरे  यांचा तावु . 
      भाग .६१ दापोडी हता मा भगत संह शाळे या आवारात जना संडास लॉक ु ु आहे. लोकव ती 
वाढ यामळे सदरचा संडास लॉक अपरा पडत आहेु ु . तर  या ठकाणी नवीन दमजल  संडास लॉक ु
बांध यात यावा.  
                    सदर ठराव सवानमतेु  मंजर झालाू . 
                                                            
ठराव मांक- १५४    वषय मांक- ७ 
दनांक- ४/११/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. रमाताई ओ हाळ                           अनमोदकु - मा.शैलजा शतोळे 

संदभ- मा.रमाताई ओ हाळ , मा. शैलजा शतोळे  यांचा ताव. 
      भाग .६१ दापोडी म ये माजी नगरसेवक अ वनाश काटे यां या नवास थाना शेजार ल व 
हता मा भगत संह वदयालय समा भंती शेजार ल महा मा फलेनगर कडे जाणाु ु -या र यास 
“कालक थत उ तम धमा गजर मागु ” असे नामकरण कर यात यावे. सभाव तांृ त कायम होणेची वाट 
न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                    सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
      यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.           
                                                                                                                  सह /-      
  (मोटे करण बाळासाहेब  ) 

                                                                                          सभापती क भाग स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
क े ीय कायालय भोसर  २६                                                              

जा. .क ेका/का व/सभा/ १५६/२०१५                               

दनांक-  ०४/११/२०१५                                                                  शासन अ धकार  तथा  

                                                                   स चव (सभाशाखा) क भाग स मती 
 त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  

    यांचेकडे पढ ल यो य या कायवाह साठ  रवानाु .  
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