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                                           पंपर  चंचवड महानगरपा लका                                         

 क भाग स मती 
                                                  कायप ञका मांक-१४ 
                                                         सभाव तांतृ  
द.-  ०२/३/२०१६                                                       वेळ –दपार  ु ३:०० वाजता 

                 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा बधवार दु . 
०२/३/२०१६  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.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथु  
३) मा.भोसले राहल हनमंतराव ू ु  
४) मा.सौ.पानसरे अ मना महंमद  
५) मा. शतोळे शैलजा बाबरावु   
६) मा.सौ.तनपरे सषमा राजु ु  
७) मा.अतल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळेु  
८) मा. शांत शतोळे 
९) मा.संजय केशवराव काटे 
१०) मा.स तश सदा शव काटे                      वीकत सद यृ  
११) मा.गणेश आनंदराव ढोरे                       ------“-------- 
१२) 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.जयंत बरशे ी-कायकार  अ भयंता पापु, मा. द प पजार  ु – कायकार  
अ भयंता झो नप,ु मा. वशाल कांबळे- उपअ भयंता थाप य, मा. शदंे- उपअ भयंता थाप य, 
मा.वायकर- उपअ भयंता थाप य,मा.जावळे -उपअ भयंता (पापु), मा.बो े- उपअ भयंता थाप य, 
ी. रसागर-क न ठ अ भयंता थाप य, 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) भाग .६३ कासारवाडी मधील आ. .२२ येथील खेळा या मैदानास 
               कै.आ णासाहेब नानासाहेब मोटे नांव देणेबाबत- मा. करण मोटे,मा.अतल ु  
                शतोळे,मा.संजय काटे यांचा ताव. 
वषय मांक- २) भाग .६४ मधील दापोडी-बोपखेल मधील ग यांना व चौकांचे नामकरण 
               करणेबाबत-  मा.अतल शतोळेु ,मा.संजय काटे,मा.स तश काटे यांचा ताव. 
वषय मांक- ३) मौजे सांगवी येथील स.नं.८३ व ८४ पैक  मोकळया जागेत सावज नक 
               योजनासाठ  आर णे ता वत करणेबाबत-  मा. शांत शतोळे, मा. करण मोटे 
               यांचा ताव. 
वषय मांक- ४) सांगवी गावठाण . .६० मधील नामफलकाबाबत-  मा. शांत शतोळे, मा. करण 
               मोटे यांचा ताव. 
वषय मांक-५)  सांगवी गावठाण . .६० मधील गाळा भाडयाने देणेबाबत-  मा. शांत शतोळे, 
               मा. करण  मोटे यांचा ताव 
वषय मांक-६)  दापोडी बॉ बे कॉलनी येथील जना ु १६ सटसचा संडास लॉक पाडणेबाबत- 
               मा.रो हतआ पा काटे, मा. करण  मोटे यांचा ताव 
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              खाल ल माणे सचना मांडणेत ू आल . 
सचुक- मा.अतल ु  शतोळे                                     अनमोदकु -मा.संजय काटे 
      पंपर  चंचवड मनपा या क भाग स मती सभेचे मा.सभापती ी. करण मोटे  यांचे वडील व 
नामवंत सामािजक कायकत बाळासाहेब नानासाहेब मोटे यांचे व दापकाळाने दृ :ुखद नधन झाले आहे. 
यांना दांजल  वाहणेत यावी.  
                      सदर सचना सवानमते मा य झालू ु . 
       मा.सभापती- दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 
          ( सवानी दोन म नटे त ध उभे राहन दांजल  अपण केलू .)                           
अ) द.६/१/२०१६,३/२/२०१६,व द.११/२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ११)   
सभाव तांत कायम करणेत आ याचे माृ .सभापती यांनी कट केले. 
ब) द. ३/२/२०१६ व द.११/२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १२) सभाव तांत ृ
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
क) द.११/२/२०१६ रोजी झाले या वशेष सभेचा ( कायप का मांक १३) सभाव तांत कायम ृ करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
   सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले.  
ठराव मांक - १६२                                                              वषय मांक-  १                                                         

दनांक २/३/२०१६                       वभाग- 
सचकु -मा. अतल शतोळेु                           अनमोदक ु -मा. संजय काटे 
संदभ- मा. करण मोटे,मा.अतल शतोळेु ,मा.संजय काटे यांचा ताव. 
      भाग .६३ कासारवाडी मधील आ. .२२ येथील खेळा या मैदानास “कै.बाळासाहेब नानासाहेब 
मोटे” अशी कमान उभा न ् वर त नांव देणेत यावे. 

                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
ठराव मांक - १६३                                                             वषय मांक-  २                                                         

दनांक २/३/२०१६                       वभाग- 
सचकु -मा. अतल शतोळे ु                          अनमोदक ु -मा. संजय काटे 
संदभ- मा.अतुल शतोळे,मा.संजय काटे,मा.स तश काटे यांचा ताव. 
      भाग .६४ मधील दापोडी-बोपखेल येथील ग यांना व चौकांचे १) शवश ती चौक २) 
अ बन चौक् ३) शंकर काची चाळ ४) कमल गायकवाड चाळ ५) त ीलानगर ६) बाप काटे चाळ ु ७) 
गलाबनगर चाळ ु ८) य गलाबनगर चाळ ू ु ९) बाप काटे चाळ ु १०) आदशनगर चाळ ११) गरव प ा ु
चाळ १२) काळराम काटे चाळ ु १३) पवार व ती १४) पवार व ती १५)  नवभारत नगर १६) पवार 
व ती १७) नालंदा ब द वहार ु १८) जाधव चाळ १९) ब हरट चाळ २०) एम.एस.काटे चाळ २१)कमवीर 
संभाजी चौक २२) तपे चाळ ु २३) सदाम काटे चाळ ु २४) र दाळे चाळ २५)  बबन काटे चाळ २६) धोका 
चाळ २७) बाजीराव काटे चाळ २८) भ डवे वाडा २९) शवनेर  १  ३०) शवनेर  २   ३१) शवनेर  ३ 
३२) शवनेर  ४  या माणे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच मा.क भाग स मती 
ठराव मांक ९२ द.४/९/२०१३ म ये “ भाग क्र.६४ बोपखेल गावाकडे जाणा-या र यावर ल चौकास 
“गणपतराव घले पाट ल चौकु ” याऐवजी “नारायण घले पाट ल चौकु ” व यालगत या र यांस, या 
सवमधील र यांस “रामचं  घले पाट ल पथु ”  या माणे द या क न नामफलक बस व याची ु
कायवाह  करणेत यावी. 

                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                        ----- 
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ठराव मांक - १६४                                                            वषय मांक-  ३                                                      

दनांक २/३/२०१६                       वभाग- 
सचकु -मा. शांत  शतोळे                        अनमोदक ु -मा. करण मोटे 
संदभ- मा. शांत शतोळे, मा. करण मोटे  यांचा ताव. 
      पंपर  चंचवड शहराचे ज या ह ीची सधा रत वकास योजना शासनाने दु ु .१८/९/१९९५ 
रोजी या अ धसचने वारे मंजर केलू ु .सदर वकास योजनेत मौजे सांगवी येथील स.नं.८३ पैक  व ८४ 
पैक  मधील े  काह  भाग अि त वातील र यातील असन उव रत े  नवासी वभागात समा व ठ ू
आहे.तसेच सदर े ाचा काह  भाग नद या नळया व लाल पर रेषेने बाधीत आहेू .सदर जागा मंबईु -
पणे र यांपासु ून साधारणपणे १-२ क.मी.अंतरावर आहे.सदर नवासी वभागातील जागा सदयि थतीत 
अ वक सत मोकळी आहे.सदर जागा पणे व पंपर  चंचवड शहरा या म यवत  ठकाणी आहे ु
या ठकाणी सट  ले हलची काह  स वधा नाग रकांना वक सत करणे संयि तक ठरेल व नाग रकांना ु ु
सोईची होणार आहे.  
      सांगवी येथील सदरचे े  हे १८.०० मीटर ं द चे र या या लगत आहे.सदर जागा 
महापा लका उपयोगासाठ  व खले डा संकल ु ु ( Open Sports Complex) योजनासाठ  आर त 
के यास शहरातील सव नाग रकांना म यवत  अशी सट  ले हलची स वधा उपल ध क न देणे श य ु
होईल. तसेच शहरातील हजारो नाग रकांनी या ठकाणी व वध उप मांम ये सहभाग घेतला आहे.  
      सदर जागेवर ल उ तर-द ण असणा-या १८ मी. ं द चे र यालगत शासना या पाटबंधारे 
वभागाचे इमारतीचे उ तर दशेस इमारतीलगत पासन पाटबंधारे वसाहतीचे पंप हाऊसची जागा व ू
इतर  मोकळया जागेत थलांतर त क न घेणेसह व या ठकाणी होणा-या मोकळया जागेसह या 
जागेलगत पवु-पि चम असा र ता व असणा-या ना यालगतची अंदाजे १८ एकर मोकळया जागेत 
नाग रकांना अ यंत उपय त होईल अशा व पाची आर णे असणे व वक सत करणे अशी मागणी ु
आहे. 
      हणन पंपु र  चंचवड महापा लके या सधा रत मंजर वकास योजनेतील मौजे सांगवी येथील ु ु
स.नं.८३ पैक  व ८४ पैक  समारे ु १८ एकर मोकळया जागेत सावज नक योजनासाठ  आर णे 

ता वत कर यास महापा लका उपयोगासाठ  व खले डा संकल ु ु ( Open Sports Complex) या 
योजनासाठ  आर त कर यास महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम,१९६६ चे कलम ३७ 

नसार फेरबदलाची कायवाह  पण क न फेरबदलाचा ताव शासनास सादर कर याकामी आय तु ु ु , 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकत कर यास मा यता देणेकामी माृ .महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे.सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव माृ .महापा लका सभेकडे 
मा यतेकामी पाठ वणेत यावा. 

                  सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                         

ठराव मांक - १६५                                                                 वषय मांक-  ४                                                 

दनांक २/३/२०१६                       वभाग- 
सचकु -मा. शांत  शतोळे                          अनमोदक ु -मा. करण मोटे 
संदभ- मा. शांत शतोळे, मा. करण मोटे  यांचा ताव. 
      पंपर  चंचवड मनपाने वकसीत केले या कोण याह  व पा या कामांक रता सदर 
कामाबाबतचे नावाचे कायम व पी नामफलक लावणेक रता तथा या नामफलकावर संब धत 
नगरसद यांचे नांव लावणेक रता मा यता हावी व याक रता सांगवी गावठाण . .६० मधील 
कामांबाबत उ लेखीत केले माणे नामफलक लावणेक रता या तावा वारे कायम होणेची वाट न 
पहाता मंजर  हावी तसेच या प रसरातील च लत नगरां माणे व वध ग लु -बोळे,र ते,नाग रकांची 
नावे या माणे नामफलक, बोधनफलक लावणेस मा यता देणेत येत आहे.  

                  सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                           ----- 
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ठराव मांक - १६६                                                             वषय मांक-  ५                                            

दनांक २/३/२०१६                       वभाग- 
सचकु -मा. शांत  शतोळे                          अनमोदक ु -मा. करण मोटे 
संदभ- मा. शांत शतोळे, मा. करण मोटे  यांचा ताव. 
      मनपा या सांगवी गावठाण भाग .६० मधील मौजे सांगवी सव .६ म ये मनपाने 
वक सत केले या “ शवस ट  उदयानातीलृ ” अनेक दवसांपासन रका या असलेले गाळयांपैकू  गाळा 
. १ हा चाण य या सामािजक सं थेस म हलांचे खादयपदाथ तथा इतर कारचे उप मांक रता ११ 

म हने या कालावधीक रता भाडे कराराने देणेस मा यता देणेत येत आहे.सभाव तांत कायम होणेची ृ
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                  सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                            

ठराव मांक - १६७                                                              वषय मांक-  ६                           

दनांक २/३/२०१६                       वभाग- 
सचकु -मा. शांत  शतोळे                          अनमोदक ु -मा. करण मोटे 
संदभ- मा.रो हतआ पा काटे, मा. करण  मोटे यांचा ताव 

   दापोडी येथील बॉ बे कॉलनी मधील पणे मनपा मधील ु ४० वषापव चा संडास लॉक ु
आहे.स याचा संडास लॉक जना व नाद त झाला आहेु ु . लॅब लकेज आहे. भंती खराब झा या 
आहेत यामळे जना संडास लॉक पाड यात यावाु ु . पयायी यव था हणन सोयीसाठ  नवीन ु १२ 
संडास लॉक बांध यात आला आहे. तर  दापोडी येथील जना संडास लॉक वक सत करणेत यावाु .  
                   सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 

                               
           यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.  
                                                                                                       सह /-     
                                                                                                      (मोटे करण बाळासाहेब  ) 

                                                                                          सभापती क भाग स मती 
                                                                                                पंपर  चंचवड महानगरपा लका   
                       

                                                              

                                                                                                 
 

                                                                                 शासन अ धकार  तथा 
                                                                                           स चव (सभाशाखा) क भाग स मती 
                                                                                               पंपर  चंचवड महानगरपा लका   
जा. .क ेका/का व/सभा/ ४३ /२०१६                                         

दनांक -  ४/३/२०१६                                           

 त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  यांचेकडे पढ ल यो य या कायवाह साु ठ  रवाना.  
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