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                                           पंपर  चंचवड महानगरपा लका                                         

 क े ीय कायालय 

                                                  कायप ञका मांक-७ 
                                                         सभाव तांतृ  
द.-  ०२/९/२०१५                                           वेळ –दपार  ु ३:०० वाजता 

                 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा बधवार ु  

द. ०२/९/२०१५  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 
होत.े  

१) मा. मोटे करण बाळासाहेब                     सभापती 
२) मा.सावळे समा र वं  
३) मा.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथु  
४) मा.भोसले राहल हनमंतरावू ु  
५) मा.पालांडे सजाता ु स नलु  
६) मा.सौ.पानसरे अ मना महंमद 
७) मा. गता स शल मंचरकरु  
८) मा.गायकवाड सं या सरदासु  
९) मा.शडगे आशा सखदेवु  
१०) मा.संजय केशवराव काटे 

           तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होत.े 
       मा. फंदे डु .एम.- े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , मा.दांगट- 
कायकार  अ भयंता ( थाप य)्, मा.संजय खाबड-ेकायकार  अ भयंता वदयतु , मा. दल प धमाळ ु -
उपअ भयंता, वदयतु, मा. शदंे- उपअ भयंता थाप य, मा.वायकर- उपअ भयंता थाप य,मा.पजारु -
उपअ भयंता (झो नपू), ी. रसागर-क न ठ अ भयंता थाप य,मा.र वं  भोकरे- 
सहा.आरो या धकार ,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) नेह नगर गावठाण (दाटव ती) मधील १० फट र ता र  करणेबाबतु - मा.राहलू  
               भोसले, मा. गता मंचरकर यांचा ताव.  
वषय मांक-२) मारक उभारणेबाबत - मा.अ मना पानसरे, मा.राहल भोसलेू  यांचा ताव. 
वषय मांक-३) छतागहाची द ती क न मळणेबाबतृ ु - मा.सं या गायकवाड मा.सजाताु  
             पालांड ेयांचा ताव. 
वषय मांक-४) डांबर करण क न मळणेबाबत- मा.सं या गायकवाड मा.सजाता पालांडे ु  
               यांचा ताव. 
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वषय मांक-५) कै.महादेवराव सोनबा हलावळे ु सभागह ृ नांव दे याबाबत- मा.सं या गायकवाड 
              मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
वषय मांक-६) कै. भगवंतराव गाडवेसर नांव दे याबाबत- मा.सं या गायकवाड मा. गता 
              मंचरकर यांचा ताव. 
वषय मांक- ७) ये ठ नाग रकांक रता वरंगळा क  बदलन मळणेबाबतु ू -  मा.सं या गायकवाड 
               मा.अ मना पानसरे यांचा ताव. 
वषय मांक-८) पाणीपरवठा बैठक नयोजनास सव सद यांना बोल वणेबाबतु - मा. समा सावळे, 
               मा.आशा शडगे यांचा ताव.                                                            

अ) द. ०१/७/२०१५  व द.०५/८/२०१५ रोजी (सकाळी १०:४५ वाजता)  झाले या सभेचा 
(कायप का मांक ४ ) सभाव तांत कायम करणेृ त आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

ब) द.०५/८/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ५ ) सभाव तांत कायम ृ करणेत 
  आ याच ेमा.सभापती यांनी कट केले.  
क) द.२१/८/२०१५ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक ६ ) सभाव तांत कायमृ  
  करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
                                                             -------   

ठराव मांक- १३०    वषय मांक- १ 
दनांक- २/९/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.राहल  भोसलेू             अनमोदकु - मा. गता मंचरकर 
संदभ- मा.राहल  भोसलेू ,मा. गता मंचरकर यांचा ताव.  
            मौजे पंपर वाघेरे मधील नेह नगर गावठाण (दाटव ती) भागांम ये महानगरपा लकेमाफत 
मंबई ां तक महानगरपा लकाु  अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये ठक ठकाणी १० फट ु
ं द चे र ते ता वत कर यात आलेले आहेत. 
      तथा प सधा रत मंजर वकास योजनेतील ु ु ७.०० मी. ं द र यांपासन सू .स.नं.५०३९ 
पै,५०३३,५०२७,५०२५,५०२५/१,५०२६ मळकतीमधील १० फट ं द चा र ता वापरात नस याने या ु
र याची आव यकता नाह  तर  सदर मंबई ां तक महापा लका अ ध नयम ु १९४९ चे कलम २०५ 
अ वये ता वत केलेला सदरचा स.स.नं.५०३९ पै,५०३३,५०२७,५०२५,५०२५/१,५०२६ मळकतीमधील 
१० फट ं द चा र ता रु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.मा.महापा लका सभेकडील  मा यतकेामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव ृ ्
मा.महापा लका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
                                                                 
ठराव मांक- १३१    वषय मांक- २ 
दनांक- २/९/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.अ मना पानसरे            अनमोदकु -मा.राहल भोसलेू   
संदभ- मा.अ मना पानसरे, मा.राहल भोसलेू  यांचा ताव. 
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       एच.ए.कंपनी या डा को येथील जागा क तलखा यासाठ  ता वत केलेल  आहे. तर  
क लखाना हो यासाठ  काह  तां क अडचण होत असतील तर या जागेवर शहरातील 
समाजा या मागणीव न या ठकाणी “ ांतीवीर मौलाना अ दल कलाम आझादु ” या नावान े
प या या धत वर ु (पणे मनपाु ) भ य मारक उभारणेस मा यता देणेत येत आहे.  

                सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
ठराव मांक- १३२    वषय मांक- ३ 
दनांक- २/९/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.सं या गायकवाड                  अनमोदकु -मा.सजाता पालांडेु   
संदभ-  मा.सं या गायकवाड मा.सजाता पालांु डे यांचा ताव. 
       वॉड .६२ वामी समथ मं दरा समोर ल ४० व छतागह हे गेल  ृ ३० वषापव ची असनु ू  
खप नाद त झालेले आहे अ रशा घसी वगैरे लागलेमळे व छतागहाम ये टाईल वगैरेू ु ु ु ृ  
फट याु  असन दरवाजे स दा तटले आहेू ु ु .तर  सदर या व छतागहाृ ची द ती क न देणेसु  
मा यता देणेत येत आहे.सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ . 
                  सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
     
ठराव मांक- १३३    वषय मांक- ४ 
दनांक- २/९/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.सं या गायकवाड                  अनमोदकु -मा.सजाता पालांडेु   
संदभ-  मा.सं या गायकवाड मा.सजाता पालांडेु  यांचा ताव. 
       वॉड .६२ सेवानगर,कंदननगर मायानगरु , अ सेननगर येथे ब-याच दवसापासन ू  
डांबर करण झालेले नाह  संपण र ता खराब झाला ु आहे. ताबडतोब संपणु र याचे डांबर करण 
करणेत यावे. 

                    सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
ठराव मांक- १३४    वषय मांक- ५ 
दनांक- २/९/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.सं या गायकवाड                  अनमोदकु -मा. गता मंचरकर 
संदभ-  मा.सं या गायकवाड, मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
       वॉड .६२ फगेवाडी म ये कैु . भकोबा देवकर सां कत भवन येथे आतील हॉल मधीलृ  
हॉलला  “कै.महादेवराव सोनबा हलावळे सभागहु ृ ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ . 

                 सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
                                                    

ठराव मांक- १३५    वषय मांक- ६ 
दनांक- २/९/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.सं या गायकवाड                  अनमोदकु -मा. गता मंचरकर 
संदभ-  मा.सं या गायकवाड, मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
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       वॉड .६२ कंदननगर येथील नवीन ु ७ मीटर र या या अ सेन सोसायट लगत चौकास 
 “कैलासवासी भगवंतराव गाडवेसर” असे नामकरण करणेस व नामफलक लावणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

                    सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
                                                                   

ठराव मांक- १३६    वषय मांक- ७ 
दनांक- २/९/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा.सं या गायकवाड                  अनमोदकु - मा.अ मना पानसरे 
संदभ-  मा.सं या गायकवाड, मा.अ मना पानसरे  यांचा ताव. 
       वॉड .६२ फगेवाडी येथील ये ठ नाग रकांना प ंपर  चंचवड महापा लका क भागाकडनु ू  
 वरंगळाक रता जागा मळाल  असन ती जागा तसु ू -या मज यावर अस याने ये ठ नाग रकांना 
 वरंगळा क ावर जा यास खप अडचण येते हणन जना दवाखाना स या मोकळा अस यामु ु ु ु ुळे 
येथे ये ठ नाग रकांना वरंगळा क ाक रता जागा उपल ध क न देणेत यावीु .सभाव तांत कायमृ  
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
                                                           

ठराव मांक- १३७    वषय मांक- ८ 
दनांक- २/९/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. समा सावळे                                अनमोदकु -मा.आशा शडगे  
संदभ- मा. समा सावळे, मा.आशा शडगे यांचा ताव.  
      स या पा याची प रि थती गंभीर होत आहे याचे नयोजन करणेसाठ  होणा-या सव 
बैठक स मनपाचे सव सद यांना बोल व यात यावे. व सदर ठराव मा.आय त सोु .यांचेकडे 
पाठ वणेत यावा. 
                    सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
      यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.          सह /- 
  (मोटे करण बाळासाहेब  ) 

                                                                                             सभापती क भाग स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका  

क े ीय कायालय भोसर  २६                                                              

जा. .क ेका/का व/ १२१ /२०१५   
दनांक-  ५/९/२०१५                                                                  शासन अ धकार  तथा  

                                                                   स चव (सभाशाखा) क भाग स मती 
 त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  

    यांचेकडे पढ ल यो य या कायवाह साठ  रवानाु .  
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