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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- ९ 

स भा वृ ां त 
दनांक ६/३/२०१८                                     वेळ-दपार  ु १२.०० वाजता 
-----------------------                               -------------------------   
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा मंगळवार 

द.६/३/२०१८ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती िशवाजी महाराज 
सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उप थत होते. 

 
१) मा.अ नी संतोष जाधव                         सभापती 
२) मा.सार का िशवाजी स ते 
३) मा.वसंत भाकर बोराटे 
४) मा.बोइनवाड यशोदा काश   

   ५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव  

७) मा.लांडे व ांत वलास  

८) मा.गीता सुिशल मंचरकर  

९) मा.राहल हनुमंतराु व भोसले 

१०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

११) मा.समीर मोरे र मासुळकर   
 
यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार  क े ीय कायालय, मा.संजय घुबे-कायकार  

अिभयंता थाप य, मा. वशाल कांबळे-कायकार  अिभयंता जलिन सारण, मा. द प मुथा- शासन 
अिधकार , मा.दवंडे- उपअिभयंता पापु, मा.माने- उपअिभयंता था, वायकर- उपअिभयंता 
थाप य,मा.बर दे- उपअिभयंता थाप य,मा.पुसाळकर- उपअिभयंता था., मा.बी.बी.कांबळे- 

सहा.आरो यािधकार , ी.वसंत उगल-े लेखािधकार , मा.शेख-उपअिभयंता वदयुत, ीमती दमयंती 
पवार, ी.केदार- किन  अिभयंता वदयुत हे अिधकार  / कमचार  सभेस उप थत होते. 

                                     ---- 
      उप थत स मा.सद य/सद या, अिधकार  / कमचार  सवाचे वागत क न सभा 

कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
                                    ----- 
     उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले. 
वषय मांक- १) नामकरण संदभात - मा.राहल ु भोसले,मा.समीर मासुळकर  यांचा ताव. 
वषय मांक- २) नामकरण संदभात- मा.राहल भोसलेु ,मा.गीता मंचरकर यांचा ताव. 
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वषय मांक- ३) नामकरण संदभात – मा.वैशाली घोडेकर,मा.गीता मंचरकर यांचा ताव. 
वषय मांक- ४) टे कोरोड यशवंतनगर बौ द वहारा या प रसराला बु दवासी शंकर चौधर  असे 
              अिधकृत नांव दे याबाबत-मा.वैशाली घोडेकर,मा.राहल भोसले यांचा तावू .  
वषय मकां- ५) नामकरण संदभात- मा.राहल भोसलेू ,मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव.  
वषय मांक- ६) नॉन ड  पी र ता क न िमळणेबाबत-मा.राहल भोसलेू ,मा.वैशाली घोडेकर यांचा 
               ताव.  
वषय मांक- ७) वेश ारास नामकरणास मंजुर  िमळणेबाबत- मा.राज  लांडगे,मा.वसंत बोराटे 
              यांचा ताव. 
                                  ---- 
            खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
सुचक- मा.वैशाली घोडेकर                               अनुमोदक-मा.गीता मंचरकर 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या माजी सद या डॉ.कम िन सा खान, ी.बाबासाहेब 
      धुमाळ यांचे तसेच ये  अिभने ी श मी उफ नग स रबाड , ीदेवी  यांचे तसेच 
भगतव ती येथील ननंकुराम गौड यांचे दु:खद िनधन झालेले अस याने यांना दांजली अपण 
करणेत यावी. 
                         सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
                                       ------ 
मा.सभापती- दांजली अपण करणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  
         ( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
                           ----- 
अ) दनांक ६/२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७) सभावृ ांत कायम   
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ब)   दनांक १२/२/२०१८ रोजी झाले या वशेष सभेचा(कायप का मांक ८) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                           ---- 
     सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
ठराव मांक – २५                                 वषय मांक- १ 
दनांक-६/३/२०१८       
सुचक-मा.राहल ु भोसले                              अनुमोदक-मा.वैशाली घोडेकर  
संदरभ्-मा.राहल ु भोसले,मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
    भाग .९ नेह नगर येथील ईदगाह मैदान शेजार  बांध यात आले या सभागृहास 
“जहांिगर या मै फलखाना (गु मठ)” असे नामकरण करणेत यावे.सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.  

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ----  
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ठराव मांक – २६                                 वषय मांक- २ 
दनांक-६/३/२०१८       
सुचक-मा.राहल भोसले                              अनुमोदकु -मा.गीता मंचरकर  
संदभ-मा.राहल भोसलेु ,मा.गीता मंचरकर यांचा ताव. 
    भाग .९ मधील उ मनगर आर ण स ह मांक १०३ ( P)  येथील उदयानास 
“छबुताई शंकररराव मासुळकर उ ान” असे नामकरण करणेत यावे.सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.  

 
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ----  

 
ठराव मांक – २७                                 वषय मांक- ३ 
दनांक-६/३/२०१८       
सुचक-मा.वैशाली घोडेकर                             अनुमोदक-मा.गीता मंचरकर  
संदभ-मा.वैशाली घोडेकर,मा.गीता मंचरकर यांचा ताव. 
    भाग .९ मधील नेह नगर मनपा दवाखा यास “माजी महापौर हनुमंतराव भोसले 
दवाखाना” असे नामकरण करणेत यावे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करावी.  

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ----  

 
ठराव मांक – २८                                 वषय मांक- ४ 
दनांक-६/३/२०१८       
सुचक-मा.वैशाली घोडेकर                             अनुमोदक-मा.राहल भोसलेू  
संदभ-मा.वैशाली घोडेकर,मा.राहल भोसले ू यांचा ताव. 
    टे को रोड यशवंतनगर बौ द वहारा या प रसरास बु दवासी शंकर चौधर  चौक हणुन 
ओळखले जाते.पण या चौकाची न द बु दवासी शंकर चौधर  असे अिधकृतपणे महापािलकेत 
नस याने ते लवकरात लवकर अिधकृत क न यावे व आप या महापािलके या वतीने 
“बु दवासी शंकर चौधर ” या नावाचा या प रसरात फलक लाव यात यावा.  असे नामकरण 
करणेत यावे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.  

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ----  
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ठराव मांक – २९                                 वषय मांक- ५ 
दनांक-६/३/२०१८       
सुचक-मा.राहल भोसले ू                              अनुमोदक-मा.वैशाली घोडेकर 
संदभ-मा.राहल भोसलेू , मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
 

  भाग मांक ९ मधील आर ण मांक ८५ मासुळकर कॉलनी येथील णालयास 
“शंकर मासुळकर अबन हे थ सटर वथ आय (ने ) हॉ पटल ( Shankarrao Masulkar 

Urban Health With Eye Hospital ) असे नामकरण करणेत यावे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.  

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                              ----- 

ठराव मांक – ३०                                वषय मांक- ६ 
दनांक-६/३/२०१८       
सुचक-मा.राहल भोसले                              अनुमोदकू -मा.वैशाली घोडेकर 
संदभ-मा.राहल भोसलेू , मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 

  भाग मांक ९ मधील जीरो बॉईज चौक र ा टँड, नाना नानी पाक, झरो बॉईज 
गणेश मंद र ते A-1 सलून या ठकाणी वाढती रहदार  अस याने व जागा उपल ध अस याने 
सदर ठकाणी नॉन ड पी ७ मीटर र ता कर यात यावा. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.  

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ----- 

ठराव मांक – ३१                                वषय मांक- ७ 
दनांक-६/३/२०१८       
सुचक-मा.राज  लांडगे                            अनुमोदक-मा.वसंत बोराटे 
संदभ-मा.राज  लांडगे, मा.वसंत बोराटे यांचा ताव. 

  भाग मांक ६ मधील खालील तीन (३) ठकाणी वेश ार /कमान करणे आव यक 
आहे.  

१) कै. कसनराव सखाराम लांडगे (भगत) वेश ार  
बाबा आनंद कायालयाकडे जाणारा र ता ( पुजा निसग होम समोर) 

२) कै. कसनराव सखाराम लांडगे (भगत) वेश ार 
बाबा आनंद कायालय ते कै. कसनराव लांडगे माग .१ 

३) कै. कसनराव सखाराम लांडगे (भगत) वेश ार 
ओम नगर  ते भगतव ती (द मं दर समोर) 

   सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.  
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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                               ----- 
 
           यानंतर सवाचे आभार मानून मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 
                                                          

         सह /                                                 
(अ नी संतोष जाधव   ) 

                                            सभापती 
                                                              क भाग सिमती, भोसर  २६. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६.  
-क ेका/का व/१ २  /२०१८. 
दनांक  ०८ /३/२०१८ 
                                                        सह /-   
                                                                                                      शासन अिधकार  

                                               तथा सिचव सभाशाखा 
                                                  क भाग सिमती 
                                                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

त-सव संबंिधत वभाग 
       ------------------- 
 


