
 

 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 

ड भाग सिमती, 
कायप का .७ 

सभावृ ांत 
दनांक  १०/१०/२०१३      वेळ दुपार   १२.०० वाजता 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार  द. 
१०/१०/२०१३ रोजी दुपार   १२.०० वाजता ड भाग कायालया या छ पती शाहू 
महाराज सभागृहाम ये आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेस पुढ ल माणे 
स मा.सद य उप थत होते. 
१.  मा.सोनाली जम    अ य ा 
२... मा.कैलासभाऊ थोपटे    सद य 
३. मा.अ पा पवार    सद य 
४. मा.िनलेश बारणे   सद य 
५. मा. ीरंग बारणे   सद य 
६. मा. वनय गायकवाड    सद य 
७. मा.बापू काटे    सद य 
८. मा.राज  जगताप    सद य 
९. मा. वमल काळे    सद या  
१०. मा.िनता पाडाळे    सद या  
११. मा.अिनता तापक र    सद या  
१२. मा. वमलताई जगताप   सद या  
१३. मा.झामाबाई बारणे    सद या  
१४. मा.आरती च धे    सद या  
१५. मा.िशतल काटे     सद या  
१६. मा.वैशाली जवळकर   सद या 
१७. मा.शैलजा िशतोळे    सद या  
 यािशवाय मा.पी.एच.झुरे, भाग अिधकार , मा. ह .एम.इंगुळकर, भार  
शासन अिधकार , सभा शाखा मा.गुलाब दांगट, कायकार  अिभयंता थाप य, 

मा.एस.एस.च हाण, कायकार  अिभयंता वदयुत, मा.शरद जाधव, कायकार  अिभयंता, 
पाणीपुरवठा वभाग, मा.एम.ड .िनकम , कायकार  अिभयंता, जलिनसारण वभाग, 
मा.सोमनाथ परदेशी, उपअिभयंता, थाप य, मा.ड .एस.सोनवणे, उपअिभयंता, थाप य, 
मा.एस.ड .पोरेड , उपअिभयंता, थाप य मा.रामनाथ टकले उपअिभयंता, थाप य, 
मा.र वं  पवार, उपअिभयंता जलिनसारण वभाग, मा.शेख, उपअिभयंता पाणीपुरवठा 



 

 

वभाग, मा. दलीप धुमाळ, उपअिभयंता , वदयुत, मा.पी.एस.केदार , उपअि ायंता 
वदयुत, मा.राज  जावळे, उपअिभयंता पाणीपुरवठा वभाग,  मा. ह .एल.च हाण सहा 
आरो यािधकार  , मा.बेडाळे, सहा.आरो यािधकार  ,  इ याद  अिधकार  उप थत होते. 
 सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उप थतांचे वागत क न सभे या 
कामकाजास सु वात केली. तदनंतर मा.अ य  यांनी मागील कायप का मांक ६ 
दनांक ६/९/२०१३ रोजी या सभेचा सभावृ ांत कायम कर यात आ याचे कट केले. 
 तदनंतर मा.अ य  यांचे मा यतेने व मा.सद य यांचे मागणी माणे ऐनवेळचे 
वषय सभा कामकाजात दाखल क न घे यात आल.े 

 
वषय .१  सुदशननगर पंपळेगुरव स.नं.८१ मधील अरमः ब ड ंग व ी कृ ण 
( ी.काळे यांचे घर) हया यामधील र यास ी महावीर वामी माग सुदशननगर असे 
नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.वैशाली जवळकर 
यांचा ताव. 
 
वषय .२ सांगवी नवी सांगवी हदद लगत पवना नद वर ल घाटाला पु य ोक 
अ ह यादेवी होळकर असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे 
मा.सोनाली जम यांचा ताव. 
 
वषय .३ म हलांना आरो य तपासणीची मोफत सु वधा उपल ध क न देणेकामी या 
तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.िशतल काटे यांचा ताव.. 

 
वषय .४ वॉड मांक ४८ मधील आ दनाथ कॉलनी येथील  वाचनालय 
काढणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.अिनता तापक र यांचा 

ताव. 
 
वषय .५ उडडाण पुलास नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे मा.आरती च धे यांचा ताव  
 
वषय .६ नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे 
मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 



 

 

ठराव मांक ३०      वषय .१ 
दनांक  १०/१०/२०१३      वभाग - थाप य  
सुचक - मा.वैशाली जवळकर     अनुमोदक - मा.शैलजा िशतोळे    

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर यांचा दनांक १०/१०/२०१३ रोजीचा ताव. 
भाग मांक ५६ वैदुव ती येथील अरमः ब ड ंग (भंडार   यांचे घर) व 

ीकृ ण ब ड ंग  ( ी.काळे यांचे घर) यामधील र ता जो पुव व प म आहे. पुवस 
६० फुट  र यास जोडला जातो व प मेस ४० फुट  र यास जोडला जातो  या 
र यास ी महावीर वामी माग  पंपळेगुरव असे नांव देणेकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक ३१      वषय .२ 
दनांक  १०/१०/२०१३      वभाग - थाप य  
सुचक - मा.सोनाली जम     अनुमोदक - मा.वैशाली जवळकर     
  संदभ :- मा.सोनाली जम  यांचा दनांक १०/१०/२०१३ रोजीचा ताव. 
 पु य ोक अ ह यादेवी ित ान, पंपळेगुरव यांचे िनवेदन पंपर  िचंचवड 
मनपा या वतीने सांगवी व नवी सांगवी हदद लगत पवना नद  कनार  पुरेशा माणात 
प ाशेड उभा न न याने घाट तयार केला आहे या ठकाणी स या दश या वधी व 
गणपती वसजन होतो या घाटास पु य ोक अ ह यादेवी होळकर यांचे नांव द यास 
यो य होईल. 

पु य ोक अ ह यादेवी होळकरांची ज मभूमी महारा ातच असून यांनी  या 
काळाम ये रा यकारभार करतांना आप या कतृ वाचा वारसा व ठसा संपुण भारतात 
िनमाण केला यांनी अनेक मंद रे, धमशाळा जलकंुड र ते, नद वर ल घाट व 
ितथ े ाचा जण दार केला. आजह  हे सव लोकां या सेवेसाठ  िनरंतर उपयोगात 
आहे. आपलया क पनेतून एक वेगळया कारचे थाप य कला िनमाण केली. येथील  
नद वर ल घाटाला पु य ोक अ ह यादेवी होळकरांचे नांव द यास यांनी जनतेसाठ  
केले या ख-या कायाचे मरण या घाटाला नांव द याने होत राह ल.तर  सांगवी-नवी 
सांगवी घाटाला पु य ोक अ ह यादेवी होळकर घाट असे नामकरण करणेकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आहे. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 

 

ठराव मांक ३२      वषय .३ 
दनांक  १०/१०/२०१३      वभाग -  
सुचक - मा.िशतल काटे      अनुमोदक - मा.अिनता तापक र     
  संदभ :- मा.िशतल काटे यांचा दनांक १०/१०/२०१३ रोजीचा ताव. 
 मनपा या म हला व बालक याण वभागामाफत शहरातील म हला व लहान 
मुलांसाठ  व वध योजना राब व या जातात यामागे म हलांनी वतः या पायावर उभे 
रहावे हा उददेश आहे मा  स या म हलां या आरो याचा मोठा  समाजासमोर आहे. 
यासाठ  महापािलकेने पुढाकार घे याची गरज आहे शहरातील येक म हलेम ये 

आरो य जनजागृती िनमाण कर यासाठ  मनपामाफत िनयोजन कर याची आज गरज 
िनमाण झाली आहे मनपा वेगवेगळया वकासकामांवर दरवष  हजारो कोट  पये खच 
करते. मा  शहरातील म हलांचे आरो य चांगले नसेल तर बे ट िसट  पुर कार 
िमळवले या मनपाला हे भूषणावह नाह . 
 शहरा या वकासासाठ  आपण वतः पुढाकार घेऊन वेगवेगळया े ासाठ  
धोरण िन त कर याचे काम आपण हाती घेतले आहे याच धत वर शहरातील 
म हलां या आरो याची गंभीर दखल घेवून म हलांना कोणकोण या सु वधा मोफत 
कंवा माफक दरात देता येतात. याबाबत एक धोरण मनपाने ठरवावे म हला िनरोगी 
रा ह यास एक कुटंुब िनरोगी राहते याचा वचार या धोरणात करावा यामुळे संपुण 
शहर िनरोगी राह ल  शहरातील म हलांना अ याव यक असणारे  बेला हॉ सनेशन 
तना या रोगाची तपासणी ( े ट कॅ सर) कर यासाठ  मेमो ाफ  टे ट तसेच 
हमो लो बन तपासणी कर याची मनपा या णालयाम ये मोफत सु वधा उपल ध 
क न दयावे यासाठ  मनपा या पुढ ल अथसक पापासून वतं  लेखािशष तयार 
कर यात यावे. सबब सदर या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक ३३      वषय .४ 
दनांक  १०/१०/२०१३      वभाग - थाप य  
सुचक - मा.अिनता तापक र      अनुमोदक - मा. वमल काळे    
 संदभ :- मा.अिनता तापक र  यांचा दनांक १०/१०/२०१३ रोजीचा ताव. 
 वॉड मांक ४८ मधील आ दनाथ कॉलनी येथे सावजिनक वाचनालय आहे. 
सदर वाचनालयाचा नागर क गैरवापर कर त अस यामुळे सदर वाचनालय तातड ने 
काढणे आव यक आहे. सदर भागातील नागर क हे सदर वाचनालय काढणेबाबत 
वारंवार मागणी कर त आहेत. तर  सदर आ दनाथनगर येथील वाचनालय काढणे या 

तावास मा यता देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  



 

 

ठराव मांक ३४      वषय .५ 
दनांक १०/१०/२०१३      वभाग - थाप य  
सुचक - मा.आरती च धे     अनुमोदक :- मा.अिनता तापक र  
  संदभ :- मा.आरती च धे यांचा दनांक १०/१०/२०१३ रोजीचा ताव 
 डॉ. ी.नानासाहेब धमािधकार  यांना समाजकायाबददल सन २००८ साली 
महारा  भूषण पुर कार देवून स मानीत कर यात आले अशा थोर समाजसेवकाचे नांव 
औंध रावेत बी.आर.ट .रोडवर ल काळेवाड  फाटा चौक येथील उडडाण पुलास 
डॉ. ी.नानासाहेब धमािधकार  उडडाण पुल असे नांव दे याकामी या तावास मा यता 
देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    ----------- 
 
ठराव मांक ३५      वषय .६ 
दनांक १०/१०/२०१३      वभाग - थाप य  
सुचक - मा.संपत पवार    अनुमोदक :- मा. वमलताई जगताप   
  संदभ :- मा.िनलेश बारणे यांचा दनांक १०/१०/२०१३ रोजीचा ताव 
 थेरगांव येथील मु य चौकातील ी.िशवाजी महाराज अ ा ढ पुतळयाजवळ ल 
उडडाण पुलास ी.छ पती िशवाजी महाराज उडडाण पुल असे नामकरण 
कर याकामी या तावास मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    --------- 
 
 



 

 

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

सह /- 
सोनाली जम  
अ य ा 

ड भाग सिमती, पं.िचं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे  १७ 

 
 

             सह /- 
शासन अिधकार  सभा शाखा 

ड भाग सिमती , पं.िचं.म.न.पा., 
       रहाटणी, पुणे - १७ 
 

जा. .ड/सभा/का व/३० /२०१३ 
दनांक  ६ /१२ /२०१३  
ित, 

मा. ी./ ीमती ----------------------- 
सद य / सद या ड भाग सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

 


