
 

 

पं पर  चंचवड महानगरपालका, रहाटणी, पणे ु - १७ 
ड भाग समती, 
कायप का .४ 

सभाव तांतृ  
दनांक  १२ /०७ /२०१३     वेळ दपार   ु १२.०० वाजता 
 पं पर  चंचवड महानगरपालका ड भाग समतीची मासक सभा श वार दु . 
१२ /०७ /२०१३ रोजी दपार   ु १२.०० वाजता ड भाग कायालया या छ पती शाह ू
महाराज सभागहाम ये आयोिजत करणेत आल  होतीृ . सदर सभेस पढ ल माणे ु
स मा.सद य उपि थत होत.े 
१.  मा. शांत शतोळे ,    अ य , 
२. मा.अ पा पवार     सद य 
३. मा.वमल काळे   सद या 
४. मा.अ नता तापक र   सद या  
५ . मा.वमलताई जगताप   सद या 
६. मा.आरती च धे     सद या 
७ . मा.शतल काटे    सद या 
 याशवाय  मा.पी.एच.झरेु , भाग अधकार , मा. ह .एम.इंगळकरु , भार  शासन 
अधकार , मा.गलाब दांगटु , कायकार  अभयंता थाप य, मा.एस.एस.च हाण, कायकार  
अभयंता वदयतु , मा. नकम , कायकार  अभयतंा, जल नसारण वभाग, मा.रामनाथ 
टकले उपअभयंता, थाप य, मा.रवं ग पवार, उपअभयंता जल नसारण वभाग, 
मा.शेख, उपअभयंता पाणीपरवठा वभागु , मा.एम.बी.सोनवणे, उपअभयंता, वदयतु , 
मा. दल प धमाळु , उपअभयंता , वदयत माु .राज ग जावळे, उपअभयंता पाणीपरवठा ु
वभाग, मा. ह .एल.च हाण सहा आरो याधकार  , मा.बेडाळे, सहा.आरो याधकार   
इ याद  अधकार  उपि थत होते. 
 सभे या स वातीस ◌ंमाु .अ पा पवार यांनी पढ ल माणे सचना मांडलु ु . 
मा.अ य ा सौ.सोनाल  जम हया काह  अप रहाय कारणामळे सभेस उपि थत राह न ु ू
शक याने  आज या सभेचे अ य थान मा. शांत शतोळे यांनी ि वकारावे. 

सदर सचनेस माु .वमलताई जगताप यांनी अनमोदन दलेु . 
या माणे मा.अ य  शांत शतोळे यांनी सभेचे अ य थान ि वका न, सव 
उपि थतांचे वागत क न  सभे या कामकाजास स वात केलु . 

तदनंतर  मा.अ य  यांचे मा यतेने व मा.नगरसद य यांचे मागणी माणे 
पढ ल माणे ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न घे यात आलेु . 



 

 

वषय .१ भाग .५४ मधील नामकरण कर याकामी या तावास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे मा.वलासराव नांदगडे यांचा तावु . 
 
वषय .२ ह रओम लाझा ते सोनार ग ल  र यास ीमती तानबाई गणपत काळे ु
पथ असे नामकरण करणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.वमल 
काळे यांचा ताव. 
 
वशय .३ भाग मांक ५४ पंपळे नलख वशालनगर येथील चौक व पदपथास नांवे 
देणेकामी या सतावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.आरतीताई च धे यांचा 

ताव. 
 
वषय .४ पंपळेगरव राजमाता िजजाऊ उदयान ते कांकर या गस गोडाऊनपासन बंट  ु ूॅ
हौसंगकडे जाणा-या र यास व ताद कै.गजाबा देवकर पथ तसेच भाग .५६ म ये 
तळजा भवानी मंद र रोड स ह नंबर ु ७३ या ठकाणी इं गभान जगताप पथ असे असे 
नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.रामदास बोकड 
यांचा ताव. 
 
वषय .५ क णागाडन ते व णराज मंगल कायालय या ृ ु १२.०० रोडला वै णवदेवी माग 
तसेच पवना चौक ते राधाक ण मं दर या र यास कैृ .गोरखनाथ नढे पथ असे नांव 
देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.वनोद जयवंत नढे यांचा 
सताव. 

 
वषय .६ काळेवाडी फाटा ते देहरोड या ु ४५ .०० मी.रोडला जगदग  संत तकाराम ु ु
महाराज असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.वनोद 
जयवंत नढे यांचा ताव. 
 
वषय ..७ भाग .४५ मधील सावज नक वाचनालय काढणेकामी या तावास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.उषा वाघेरे यांचा ताव. 
 
वषय .८ ड भागांतगत सव मनपा इमारती आण जकात ना यावर ल जनरेटर 
यं णेची देखभाल द ती कु रणेकामी येणा-या र. .५ ,६०,००० / - चे खचास शासक य 
मा यता देणेबाबत वचार करणे मा. भाग अधकार  यांचा ताव. 
 



 

 

वषय .९ धमवीर संभाजी महाराज यांचा पतळा बसवणेबाबत या तावास मा यता ु
देणेबाबत वचार करणे मा.शतल नाना काटे यांचा ताव. 
 
 यानंतर मा.आरती च धे यांनी पढ ल माणे सचना मांडलु ु . 
आज दनांक १२ /०७ /२०१३ रोजीची सभा गणसं या अभावी तहकब करणेत येवन ु ू
सदरची तहकब सभा दनांक ु २६ /०७ /२०१३ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता आयोिजत 
करणेत यावी. 
 सदर सचनेस माु .वमलताई काळे यांनी अनमोदन दलेु .  
 

या माणे मा.अ य  यांनी आज दनांक १२/ ० ७ /२०१३ रोजीची भाग 
समतीची सभा दनांक २६ /०७ /२०१३ रोजी दपार  ु १२.०० वाजेपयत तहकब करणंत ु
येत अस याचे कट केले. 

सह / - 
शांत शतोळे 
अ य ा 

ड भाग ◌ामती,प.ंच.ंम.न.पा., 
रहाटणी, पणे  ु १७ 

 
सह / - 

शासन अधकार  सभा शाखा 
ड भाग समती ,प.ंच.ंम.न.पा., 

रहाटणी, पणे ु - १७ 
 

जा. .ड /सभा /काव / १९/ २०१३ 
दनांक  ५ / ०९ /२०१३  
त, 

मा. ी. / ीमती ----------------------- 
सद य / सद या ड भाग समती, 
पं पर  चंचवड महानगरपालका 



 

 

पं पर  चंचवड महानगरपालका, रहाटणी, पणे ु - १७ 
ड भाग समती, 
कायप का .४ 

( दनांक १२ / ७ / २०१३ रोजीची तहकब सभाु ) 
सभाव तांतृ  

दनांक  २६ /०७ /२०१३     वेळ दपार   ु १२.०० वाजता 
 पं पर  चंचवड महानगरपालका ड भाग समतीची मासक तहकब सभा श वार ु ु
द. २६ /०७ /२०१३ रोजी दपार   ु १२.०० वाजता ड भाग कायालया या छ पती शाह ू
महाराज सभागहाम ये आयोिजत करणेत आल  होतीृ . सदर सभेस पढ ल माणे ु
स मा.सद य उपि थत होत.े 
१.  मा.सोनाल  जम    अ य ा 
२... मा. मोद ता हणकर    सद य 
३. मा.वनोद नढे    सद य 
४. मा.कैलासभाऊ थोपटे   सद य 
५ . मा.अ पा पवार    सद य 
६. मा. नलेश बारणे    सद य 
७ . मा.वनय गायकवाड    सद य 
८. मा.वलासराव नांदगडे ु   सद य 
९. मा.बाप उफ श न काटे ू ु   सद य 
१०. मा.रामदास बोकड    सद य 
११. मा.राज ग जगताप    सद य 
१२. मा.वमल काळे    सद या 
१३. मा. नता पाडाळे    सद या 
१४. मा.अ नता तापक र    सद या  
१५. मा.वमलताई जगताप   सद या  
१६. मा.झामाबाई बारणे    सद या  
१७. मा. वाती कलाटे    सद या 
१८. मा.आरती च धे    सद या  
१९. मा.शतल नाना काटे    सद या  
२०. मा.वैशाल  जवळकर    सद या  
२१. मा.शकंतला धराडे ु    सद या  
२२. मा.शैलजा शतोळे    सद या  
 याशवाय  मा.पी.एच.झरेु , भाग अधकार , मा. ह .एम.इंगळकरु , भार  शासन 
अधकार , सभा शाखा मा.गलाब दांगटु , कायकार  अभयंता थाप य, 



 

 

मा.एस.एस.च हाण, कायकार  अभयंता वदयतु , मा.शरद जाधव, कायकार  अभयंता, 
पाणीपरवठा वभागु , मा.एम.डी. नकम , कायकार  अभयंता, जल नसारण वभाग, 
मा.सोमनाथ परदेशी, उपअभयंता, थाप य, मा.डी.एस.सोनवणे, उपअभयंता, थाप य, 
मा.एस.डी.पोरेडी, उपअभयंता, थाप य मा.रामनाथ टकले उपअभयंता, थाप य, 
मा.रवं ग पवार, उपअभयंता जल नसारण वभाग, मा.शेख, उपअभयंता पाणीपरवठा ु
वभाग, मा. दल प धमाळु , उपअभयंता , वदयतु , मा.पी.एस.केदार , उपअभयंता वदयतु , 
मा.राज ग जावळे, उपअभयंता पाणीपरवठा वभागु , मा. ह .एल.च हाण सहा 
आरो याधकार  , मा.बेडाळे, सहा.आरो याधकार   इ याद  अधकार  उपि थत होत.े 
 सभे या स वातीस माु .अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या 
कामकाजास स वात केलु . तदनंतर मा.अ य  यांनी मागील कायप का मांक ३, 
दनांक ७ /६ /२०१३ रोजी या सभेचा सभाव तांत कायम कर यात आ याचे कट ृ
केले. 



 

 

ठराव मांक १२      वषय .१ 
दनांक  २६ /०७ /२०१३      वभाग - थाप य 
सचक ु - मा.वलासराव नांदगडे ु    अनमोदक ु - मा.आरती च धे  
  संदभ :- मा.वलासराव नांदगडे यांचा दु .१२ /७ / २०१३ रोजीचा ताव 
 भाग .५४ वशालनगर, पंपळे नलख स ह नं.४३ /३ /अ /१ येथील शारदा 
कॉलनीकडे जाणा-या र यास स वाग तम शारदा कॉलनी ु , पं पळे नलख स ह 
नं.४३ /३ /अ /१, पणे ु ४११०२७ असे नामकरण करणेस व फलक बसवणेबाबत या 

तावास मा यता देणेत येत आहे.. 
सदरचा ठराव सवानमते मा य झालाु . 

 
ठराव मांक १३      वषय .२ 
दनांक  २६ /०७ /२०१३      वभाग - थाप य 
सचक ु - मा.वमल काळे     अनमोदक ु - मा. मोद ता हणकर  
  संदभ :- मा.वमल काळे यांचा दनांक १२ /७ / २०१३ रोजीचा ताव 
 वजयनगर काळेवाडी भाग .४६ येथे स.नं.१११ म ये ह रओम लॉझा ते 
सोनार ग ल  या र यास ीमती तानबाई गणपत काळै पथ असे नामकरण ु
करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानमते मा य झालाु . 
 
ठराव मांक १४      वषय .३ 
दनांक  २६ /०७ /२०१३      वभाग - थाप य 
सचक ु - मा.आरतीताई च धे     अनमोदक ु - मा.वैशाल  जवळकर  
  संदभ :- मा.आरतीताई च धे यांचा द.१२ / ७ / २०१३ रोजीचा ताव 
 भाग .५४ पंपळे नलख वशालनगर येथील चौक व पदपथास पढे नमद ु ु
के या माणे १) कै.नामदेवराव ढवळे सर चौक, स.नं.२५ शवर न सोसायट  ते चाटघर 
सहया गी बंगला, बोरा लनेट समोर ॅ २) कै.चं गकांत मेघा जाधव पथ, स.नं.२५ राज 
मे डकल ते हंद चौक, वशालनगर पंपळे नलख ३) कै.भा कर तळशीराम थोरात पथ ु
स.नं.२४ हमीद स यद कंडल क देवकर ते तळशीराम थोरात घर वशालनगर ु ु
प ं पळे नलख ४) कै.महादेव धोडींबा बोडके पथ , स.नं.२५ संद प ब दके ते डॉ.पाट ल 
देसले नवास थान वशालनगर पंपळे नलख ५) कै.ल मण घोलप पथ (माजी सै नक ) 
स.नं.२५ , सोमे वर सोसायट  रोड वशालनगर ६) कै.हदयनाथ धनीराम पांड,े स.नं.२५ 
गनेश कडबा क ग ते छोटपाट ल र ता ू , असे नामकरण करणेकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानमते मा य झालाु . 



 

 

ठराव मांक १५      वषय .४ 
दनांक  २६ /०७ /२०१३      वभाग - थाप य 
सचक ु - मा.वैशाल  जवळकर     अनमोदक ु - मा.शकंतला धराडे ु  
  संदभ :- मा.रामदास बोकड यांचा दनांक १२ /७ /२ ०१३ रोजीचा ताव 
 पं पळेगरव येथील राजमाता िजजाऊ उदयानापासन कांकर या गस गोडावन ु ू ूॅ
पासन बंट  हाऊसंगकडे जाणाू -या र यास व ताद कै.गजाबा देवकर पथ असे 
नामकरण करणेस तसेच भाग .५६ म ये तळजा भवानी मंद र रोड स ह नंु .७३ 
या ठकाणी इं गभान जगताप पथ असे नांव देणेकामीचया तावास मा यता देणेत 
येत आहे.. 

सदरचा ठराव सवानमते मा य झालाु . 
 
ठराव मांक १६      वषय .५ 
दनांक  २६ /०७ /२०१३      वभाग - थाप य 
सचक ु - मा.वनोद नढे     अनमोदक ु - मा. मोद ता हणकर  
  संदभ :- मा.वनोद नढे यांचा दनांक १२ / ७ / २०१३ रोजीचा ताव 
 क णा गाडन ते व णराज मंगल कायालय या ृ ु १२.०० मीटर रोडला वै णवदेवी 
माग असे नांव दे यास तसेच पवना चौक ते राधाक ण मं दर या र यास ृ
कै.गोरखनाथ नढे पथ असे नांव दे याकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे.. 

सदरचा ठराव सवानमते माु य झाला. 
 
ठराव मांक १७      वषय .६ 
दनांक  २६ /०७ /२०१३      वभाग - थाप य 
सचक ु - मा.वनोद नढे     अनमोदक ु - मा. मोद ता हणकर  
  संदभ :- मा.वनोद नढे यांचा दनांक १२ / ७ / २०१३ रोजीचा ताव 
 काळेवाडी फाटा ते देहरोड या ु ४५ मी.रोडला जगदग  संत तकाराम महाराज ु ु
असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे... 

सदरचा ठराव सवानमते माु य झाला. 
 
 
ठराव मांक १८      वषय .७ 
दनांक  २६ /०७ /२०१३      वभाग - थाप य 
सचक ु - मा. वाती काटे     अनमोदक ु - मा.शतल काटे  
  संदभ :- मा.उषा वाघेरे पाट ल यांचा द.१२ /७ / २०१३ रोजीचा ताव 



 

 

 भाग मांक ४५ पंपर  वाघेरे गावठाण मधील मनपा या सावज नक 
दवाखाना करसंकलन कायालयाशेजार  नगरसद य नधी मधन सावज नक वाचनालय ू
बसवणेत आले होत.े परंत या वाचनालयाचा वापर होत नसन या ठकाणी टवाळखोर ु ू
मले व यसनी लोकांसाठ  याचा वापर होत आहे यामळे प रसरातील नागर कां या ु ु
वारंवार त ार  वाढत आहेत. सबब नागर कां या सोयी या हताने हे वाचनालय 
लवकरात लवकर काढणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे... 

सदरचा ठराव सवानमते माु य झाला. 
 
ठराव मांक १९      वषय .८ 
दनांक  २६ /०७ /२०१३      वभाग - वदयतु  
सचक ु - मा.झामाबाई बारणे     अनमोदक ु - मा. वाती कलाटे  
 संदभ :- .ड / व /काव / ३८७अ/ २०१३,  दनांक १२ / ७ /२०१३ रोजीचा  
              मा. भाग अधकार  यांचा ताव 
 ड भागांतगत सव मनपा इमारती आण जकात ना यावर ल जनरेटर यं णेची 
देखभाल द ती करणेकामी येणाु -या र. .५ ,६०,००० / - चे खचास शासक य मा यता 
देणेत येत आहे. 
    सदरचा ठराव सवानमते मा य झालाु  
 
ठराव मांक २०      वषय .९ 
दनांक  २६ /०७ /२०१३      वभाग - थाप य 
सचक ु - मा.शतल काटे     अनमोदक ु - मा.अ नता तापक र  
  संदभ :- मा.शतल काटे यांचा द.१२ /७ /२०१३ रोजीचा ताव 

भाग मांक ५५ पंपळेसौदागर येथील द पमाला सोसायट  जवळील ४५ मीटर 
र याला व चौकाचे धमवीर संभाजी चौक व माग असे मनपा या वतीने नकतेच ु
नामकरण कर यात आले आहे. याच चौकाजवळ धमवीर संभाजी महाराज यांच नावाने 
मनपाचे उदयान स दा आहेु . 

हणन सदर चौकांचे सशोभीकरण क न धमवीर संभाजीू ु  महाराज यांचा पतळा ु
मनपा या वतीने बसव यात यावा अशी येथील नागर कांची मागणी आहे या 
प रसरातील लोक त नधी हणन तसेच नागर कां या भावनांचा आदर क न या ू
चौकांत धम वर  संभाजी महाराजांचा पणाकती पतळा बसव यात यावाु ुृ . सबब सदर या 

तावास मा यता देणेत येत आहे.. 
सदरचा ठराव सवानमते माु य झाला. 



 

 

 यानंतर मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे कट केले. 
 
 
 

सह / - 
सोनाल  जम 
अ य ा 

ड भाग समती,प.ंच.ंम.न.पा., 
रहाटणी, पणे  ु १७ 

 
 

सह / - 
शासन अधकार  सभा शाखा 

ड भाग समती ,प.ंच.ंम.न.पा., 
रहाटणी, पणुे - १७ 

 
जा. .ड /सभा /काव /२०/ २०१३ 
दनांक  ५ /  ०९ /२०१३  
त, 

मा. ी. / ीमती ----------------------- 
सद य / सद या ड भाग समती, 
पं पर  चंचवड महानगरपालका   

 


