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                    पंपर चंचवड महानगरपा लका  पंपर ४११०१८. 

 मा.क भाग स मती सभा 
कायप का मांक- ७ 

स भा व तां तृ  
दनांक ७-९-२०१६                                          वेळ-सकाळी ११.३० वाजता 
    पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. “क” भाग स मती मा सक सभा बधवार ु द.७/०९/२०१६ 
 रोजी सकाळी ११.३० 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.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथ ु  
४) मा.भोसले राहल हनमंतराव ू ु  

         ५) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  

   ६) मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
७) मा. गता स शल मंचरकरु  

८) मा.जगताप नवनाथ द तू 
९) मा.सौ.तनपरे सषमा राजु ु  
१०) मा.अतल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळेु  
११) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
१२) मा.काटे रो हतअ पा सदामु  
१३) मा.गायकवाड सं या सरदास ु  
१४) मा.काटे राज  भकनशेठ 
१५) मा.शडगे आशा सखदेव ु  
१६) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
१७) मा.स तश सदा शव काटे                             ि वकत सद यृ  
१८) मा.गणेश आनंदराव ढोरे                             ि वकत सद यृ  
१९) मा.हमीद नवाब शेख                                ि वकत सद यृ  

      या शवाय मा.आ णा बोदडे – े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , 
मा.संजय खाबडे- कायकार  अ भयंता वदयतु , मा. शांत पाट ल-कायकार  अ भयंता थाप य, मा.जयंत 
बरशे ी-कायकार  अ भयंता पापु, मा. द प पजारु - कायकार  अ भयंता झो नपू, मा.पोरे डी- उपअ भयंता, 
मा.श शकांत दवंडे- उपअ भयंता पाप,ु मा. वशाल कांबळे- उपअ भयंता था.,मा. शदंे- उपअ भयंता, 
मा.वायकर- उपअ भयंता, मा.जाधव- उपअ भयंता था/उदयान, मा.सोनवणे-उपअ भयंता वदयतु, 
मा.बी.बी.कांबळे- सहा.आरो या धकार , मा.उगले-लेखा धकार , ी.शेख- क न ठ अ भयंता पापु, ी.देवरे- 
क न ठ अ भयंता झो नप,ु ी.भंडार - क न ठ अ भयंता थाप य, ी.पटेल- उदयान अ ध क, ी.माळी-
म य आरो य नर क पशवैदयक यु ु , ी.बेद - म य आरो य नर कु  हे अ धकार  / 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 ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले. 
वषय मांक १) सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये वदयत वषयक कामांकर ता अंतगत तरतदु ू  
               वग करणेबाबत…  
वषय मांक-२) सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये वदयत वषयक कामांकर ता अंतगत तरतदु ू  
               वग करणेबाबत…  
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वषय मांक-३) सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये वदयत वषयक कामांकर ताु   
               अंतगत तरतदू   वग करणेबाबत…  
वषय मांक-४) र याचे नामकरणाबाबत- मा.शैलजा शतोळे, मा.अतल शतोळेु ,मा.नवनाथ 
              जगताप,मा.सषमा तनपरेु ु  यांचा ताव. 
वषय मांक-५) सांगवीफाटा उ डाणपल नामकरणाू बाबत- मा.नवनाथ जगताप,मा.राहल भोसले ू  
              यांचा ताव. 
वषय मांक-६) भाग . ३९ संत तकाराम नगर येथील महेशनगर चौकातील फाऊंटेनु  
              काढणेबाबत- मा.सजाता पालांडेु ,मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय मांक-७) सभेची वेळ बदलणेबाबत- मा. समा सावळे,मा.नवनाथ जगताप यांचा ताव. 
                                  ---- 
        दनांक ३/८/२०१६ रोजी झाले या (कायप का मांक ६) सभाव तांत कायम करणेतृ  
 आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

         सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
ठराव मांक- १९५                                                  वषय मांक- १ 

    दनांक-७/९/२०१६                           वभाग- 
    सचकु - मा. करण मोटे                           अनमोदकु -मा.राज  काटे 

  संदभ- मा.क े ीय अ धकार  यांचे जा. .क /े व/जा/६६७/२०१६ द.१/९/२०१६ 
        मा.क े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे--- 
        सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये वदयत वषयक कामांकर ता ु क  भाग वदयतु 
  वभागाकडील वदयत वषयक कामांवर ल सनु  २०१६-१७ मधील वाढ/घट तरतद ु तावातील 
  नमद ु लेखा शष नहाय वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
                           सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                  ---------  
  ठराव मांक- १९६                           वषय मांक- २ 
    दनांक-७/९/२०१६                           वभाग- 
    सचकु - मा. करण मोटे                           अनमोदकु -मा.राज  काटे 

  संदभ- मा.क े ीय अ धकार  यांचे जा. .क /े व/जा/६६८/२०१६ द.१/९/२०१६ 
        मा.क े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे--- 
        सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये वदयत वषयक कामांकर ता क  भाग वदयतु ु  
  वभागाकडील वदयत वषयक कामांवर लु  सन २०१६-१७ मधील वाढ/घट तरतद तावातीलु  
  नमद लेखा शष नहाय वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहेु . 
                           सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
    ठराव मांक- १९७                                       वषय मांक- ३ 
    दनांक-७/९/२०१६                                       वभाग- 
    सचकु - मा. करण मोटे                                      अनमोदकु -मा.राज  काटे 

  संदभ- मा.क े ीय अ धकार  यांचे जा. .क /े व/जा/६६९/२०१६ द.१/९/२०१६ 
        मा.क े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे--- 
        सन २०१६-१७ चे अंदाजप काम ये वदयत वषयक कामांकर ता क  भाग वदयतु ु  
  वभागाकडील वदयत वषयक कामांवर ल सन ु २०१६-१७ मधील वाढ/घट तरतद तावातीलु  
  नमद लेखा शष नहाय वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहेु . 
.                     सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                   -------- 
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    ठराव मांक- १९८           वषय मांक- ४ 
    दनांक-७/९/२०१६            वभाग- 
    सचकु - मा. नवनाथ जगताप            अनमोदकु -मा.सषमा तनपरेु ु  

  संदभ- मा.शैलजा शतोळे,मा.अतुल शतोळे मा.नवनाथ जगताप,मा.सषमा तनपरे यांचा तावु ु . 
       भाग .५८  संत तकारामनगर ग ल  नंु .२,नवी सांगवी स.नं.६६/२ ह  संपण मळकतु  
  बाबासाहेब गेनभाऊ ढोरे पाट ल यां या मालक ची आहेु .संत तकारामनगर ग ल  नंु .२ या मागाला 
  (र याला) “कै.बाबासाहेब गेनभाऊ ढोरे पाट लु ” हे नांव दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
                         सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                    
   ठराव मांक- १९९                        वषय मांक- ५ 
    दनांक-७/९/२०१६                       वभाग- 
    सचकु - मा. नवनाथ जगताप                       अनमोदकु -मा.राहल भोसलेू  

  संदभ- मा.नवनाथ जगताप,मा.राहल भोसलेू  यांचा ताव. 
        भाग मांक ५८ मधील सांगवी फाटा येथील उ डाण पलास व ेड सेपरेटर यांसु  
  “महा मा यो तबा फलेु ” असे नामकरण कर यात यावे तसेच सांगवी फाटयाकडन औंधकडेु  
  जाणा-या सब-वे ला “ढोरे-पाट ल सब वे” असे नामकरण करावे. पणे िज हा श ण मंडळा याु  
  बाबरावजी घोलप महा वदयालयाकडे जाणाु -या र या या चौकास “बाबरावजी घोलप चौकु ” असे 
  नामकरण कर यास मा यता देणेकामीचा ताव मा.क भाग स मती सभेपढे ठेवणेत यावाु . 
  सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                       सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
ठराव मांक- २००                        वषय मांक- ६ 
दनांक-७/९/२०१६                        वभाग- 
सचकु - मा. सजाता पालांडेु                        अनमोदकु -मा.रमा ओ हाळ 

संदभ- मा.सजाता पालांडेु ,मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
        भाग मांक ३९ संत तकारामनगर येथील ु महेशनगर चौकात महापा लकेतफ फाऊंटेन 
तयार करणेत आला होता परंत सु ि थतीत फाऊंटेन जना झाला असन तो काढन याु ु ू जागी नवीन 
चौक सशो भकरण कर यात यावेु . तर  सदरचा फाऊंटेन काढणेकामीचा तावास  मा  यता देणेत 
येत आहे. 
                         सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                 -------- 
ठराव मांक- २०१                        वषय मांक- ७ 
दनांक- ७/९/२०१६                        वभाग- 
सचकु - मा. समा सावळे                       अनमोदकु -मा.नवनाथ जगताप 

संदभ- मा. समा सावळे,मा.नवनाथ जगताप यांचा ताव. 
            क भाग स मतीची मा सक सभा ह  येक म ह याचे प ह या बधवार  ु सकाळी ११.३० वा. 
ऐवजी दपार  ु ३.०० वाजता (प ह या बधवार  सावज नक स ी ु ु / स या असेलु  तर दसु-या दवशी) क 

ेञीय कायालयाचे ी.छञपती शवाजी महाराज सभागहाम ये  आयोिजत करणेकामी मा यताृ  

देणेत येत आहे. 
                        सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                                   ------ 
 (महानगरपा लका साव क नवडणक ु २०१७ मतदार न दणी व जनजागतीबाबतृ चे मा.सहा यक 
 आय त नवडणक यांचेकडील प  ु ु . नवडणकु/१/का व/४८०/१६ द.०२/०९/२०१६ रोजी ा त 
 झाले या प ासंबंधीची मा हती   मा. े य अ धकार  यांनी उपि थत स मा.सद यांना पढ ल माणेु  
 मा हती दल .) 
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मा. े य अ धकार  – पंपर  चंचवड महानगरपा लका साव क नवडणक ु २०१७ म ये शहरातील 
एकह  पा  मतदार मतदानापासन वं चत राह नये हणन माू ुू .रा य नवडणक आयोग यांनी ु  
दनांक १५/९/२०१६ ते दनांक १४/१०/२०१६ या कालावधीम ये सव महानगरपा लका मधन वु  
महानगरपा लका काय े ातील वधानसभा मतदार संघ तरावर मतदार न दणीची वशेष पन र णु  
मो हम राब वणेबाबत सचना केले या आहेतू . 
     या अनषंगाने वर ल कालावधीमु ये पपर  चंचवड महानगरपा लका अ/ब/क/ड/ई/फ या 
सव े य कायालयाम ये तसेच महानगरपा लका काय े ातील सव वधानसभा मतदार संघा या 
मतदान क ा या पद नद शत ठकाणी मतदारांकडन मतदान न दणी वषयक अज ि वकतीसाठू ृ  
मतदार सहा यता क  थापन कर यात येणार आहे. सदर मतदार सहा यता क ावर शहरातील 
पा  मतदारांकडन नवीन मतदार नोदणी ू / नांव व तप शल द तीु / थलांतर / मयत / दबारु / 
वगळणी वषयक अज ि वकार यात येणार आहेत. या मो हमेम ये जा तीत जा त पा  मतदारांचा 
मतदार याद म ये समावेश हावा यासाठ  शहराम ये व वध मा यमां वारे जनजागती करणेचेृ  
कामकाज हे नवडणक वभागामाफत स  कर यात आलेले आहेु ु .  
   सदरची मो हम ह  कालब  काय मानसार राब वणेत येणार आहे यासाठ  वशेष मो हमे अंतगतु  
दनांक १८ स टबर २०१६ (र ववार) व दनांक ९ ऑ टोबर,२०१६ (र ववार ) रोजी वर नमद केले याू  
मतदार सहा यता क ावर ह  मो हम राब व यात येणार आहे. यामधील पा  मतदार आपले नांव 
मतदार याद म ये न दव शकतातू . यासाठ  या प ा वारे आपणांस कळ व यात येते क , आपले 
कायालयात होणा-या मा सक सभेम ये मा.नगरसद यांना मतदार न दणी मो हमेची वर ल मा हती 
देणे आव यक असन याकामी शहरातील पा  मतदारांना मतदार याद म ये नांवे समा व ठू  
करणेसाठ  व त करणेकामीचे आ हान माृ .नगरसद य यांना दनांक ७/९/२०१६ रोजी सकाळी ११.३० 
वा. झाले या क भाग स मती सभेम ये वनंती करणेत आल .  
                          -------------- 
          यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाह र केले. 
                                                                                                                     
                                                            सह /- 

                       (मा. शतोळे शैलजा बाबरावु ) 
                                             सभापती 
                                                                    क भाग स मती 
                                                                                                   पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६. 
-क ेका/का व/ ९०/२०१६. 

दनांक- ०८/०९/२०१६                                                                              
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 . 
 
 


