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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- १२ 

स भा वृ ां त 
दनांक २/५/२०१८                                     वेळ-दपार  ु १२.०० वाजता 
-----------------------                               -------------------------   
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा मंगळवार द.२/५/२०१८ 

रोजी दपार  ु १२.०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत 
करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उप थत होते. 

 
१) मा.ल ढे न ता योगेश                         सभापती 
२) मा.वसंत भाकर बोराटे 
३) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
४) मा.लांडगे सा रका संतोष    

   ५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव  

७) मा.राहल हनुमंतराव भोसलेु  

८) मा.समीर मोरे र मासुळकर   

९) मा.धावडे गोपीकृ ण भा कर                    वकृत सद य 

१०) मा.सागर सुखदेव हंगण े                      वकृत सद य   

११) मा. ीमती वैशाली शांत खाडये                 वकृत  सद य 
 
यािशवाय मा. दप मुथा – शासन अिधकार  क े ीय कायालय, मा.संजय घुबे-कायकार  अिभयंता 

थाप य, मा.र वं  पवार –कायकार  अिभयंता पापु,मा.एन.के.देशमुख- कायकार  अिभयंता वदयुत, मा.दवंडे- 
उपअिभयंता पापु, मा.माने- उपअिभयंता था, वायकर- उपअिभयंता थाप य, मा.बी.बी.कांबळे-
सहा.आरो यािधकार , ी.वसंत उगले- लेखािधकार , ी.रमेश भोसले-मु य आरो य िनर क, ीमती दमयंती 
पवार, हे अिधकार  / कमचार  सभेस उप थत होते. 

                                     ---- 
  उप थत स मा.सद य/सद या, अिधकार  / कमचार  सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात 

करणेत येत आहे. 
                                    ----- 
  उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आले. 
वषय मांक- १) भाग .६ मधील सव नं.२३ हनुमाननगर भगतव ती येथे नवीन नामफलक 
               लाव यास मंजुर  िमळ याबाबत- मा.राज  लांडगे,मा.यशोदा बोइनवाड यांचा 
               ताव. 
वषय मांक- २) भाग .८ से. .३ येथील असणा-या ित पती चौकाचे नांव बदलून बजरंग 
               चौक असे करणेबाबत-मा.न ता ल ढे,मा.सा रका लांडगे यांचा ताव. 
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वषय मांक- ३) बालभवन येथील जु या इमारतीचे चर ऑ डट करणेबाबत-मा.गीता 
               मंचरकर,मा.समीर मासुळकर,मा.राहल भोसलेू  यांचा ताव. 
वषय मांक- ४) भाग .६ व २ म ये नामफलक लाव याबाबत-मा.न ता ल ढे,मा.सार का 
               लांडगे  यांचा ताव.  
वषय मकां- ५) भाग .८ येथील एमआयड सी एस लॉक मधील मोकळ  जागा .३७  
               (ए-२५९१०) जवळ ल जुनी मुतार  काढणेबाबत-मा.सार का लांडगे,मा.यशोदा 
               बोइनवाड यांचा ताव.  
           दनांक ६/३/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९) सभावृ ातं कायम 
   करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                           ---- 
     सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
ठराव मांक – ३                                  वषय मांक- १ 
दनांक-२/५/२०१८       
सुचक-मा.राज  लांडगे                              अनुमोदक-मा.यशोदा बोइनवाड  
संदभ-मा.राज  लांडगे,मा.यशोदा बोइनवाड यांचा ताव. 
    भाग .६ म ये सव नं. २३ हनुमाननगर भगतव ती येथे नवीन नामफलक खालील माणे 
दे यात यावे. 
“कै.अिनल तापक र पथ” 

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ----  

ठराव मांक – ४                                 वषय मांक- २ 
दनांक-२/५/२०१८       
सुचक-मा.न ता ल ढे                              अनुमोदक-मा.सार का लांडगे  
संदभ-मा.न ता ल ढे,मा.सार का लांडगे यांचा ताव. 
    भाग .८ से. .३ येथे ित पती चौक आहे सदरचा भाग हा यापुव  “ई” े ीय कायालयाम ये 
होता. परंतु सदरचा भाग हा स या “क” े ीय कायालयाम ये येत अस याने सदर चौकाचे यापुव  
“ित पती चौक” नांव देणेचा ठराव र  करणेत येत आहे.व सदर चौकाचे “बजरंग चौक” असे 
नामकरण करणेत यावे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                             ----  

ठराव मांक – ५                                वषय मांक- ३ 
दनांक-२/५/२०१८       
सुचक-मा.समीर मासुळकर                         अनुमोदक-मा.राहल भोसलेू   

   संदभ-मा.गीता मंचरकर,मा.समीर मासुळकर,मा.राहल भोसलेू  यांचा ताव. 
     प.ंिच.ंशहरातील खराळवाड  या भागात भाग . ९ मधील बालभवन ह  जुनी इमारत पाडून 
(इमारतीचे चर ऑड ट क न घेणे)  याचा रपोट घेणे व या जागी सुस य व भ य इमारत 
वकसीत करावी.यासाठ  बांधकाम परवानगी िमळून व या िनयमावलीत जा तीत जा त चर 
ऑड ट करणेत यावे व न याने इमारत वकसीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ६                                वषय मांक- ४ 
दनांक-२/५/२०१८       
सुचक-मा.न ता ल ढे                            अनुमोदक-मा.सार का लांडगे 

   संदभ-मा.न ता ल ढे,मा.सार का लांडगे यांचा ताव. 
     भाग .६,९ व २ म ये नवीन क भागातील वकृत सद य यांचे जनसंपक व 
िनवास थानाचे नामफलक लाव यात यावे. यांची नांवे पुढ ल माणे १) मा. ी.सागर सुखदेव हंगणे 
२) मा. ी.गोपीकृ ण भा कर धावडे ३) मा.सौ.वैशाली शांत खाडये   

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                ---- 

ठराव मांक – ७                               वषय मांक- ५ 
दनांक-२/५/२०१८       
सुचक-मा. सार का लांडगे                         अनुमोदक-मा.यशोदा बोइनवाड 

   संदभ-मा.सार का लांडगे,मा.यशोदा बोइनवाड यांचा ताव. 
     भाग .८ येथील इं ायणीनगर चौकापासून एम आय ड  सी र याने डायनोिमक 
कंपनीपयतचा र ता वकसीत करणेचे काम चालू असून काम गतीपथावर आहे या र याम ये 
साखळ  .५७० अंतरावर एम आय ड  सी एस लॉक मधील मोकळ  जागा .३७ ( ए – २५९१०) 
येथे जुनी सुमारे २० वषापूव ची मुतार  र या या म ये येत अस याने काढणे आव यक आहे.तर  
सदरची मुतार  काढणेस मा यता देणेत येत आहे.  

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                              ----  
    यानंतर सवाचे आभार मानून मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 
                                                          

               सह /- 
        (न ता योगेश ल ढे ) 

                                                 सभापती 
                                                                         क भाग सिमती, भोसर  २६. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६.  
-क ेका/का व /३ ० /२०१८. 
दनांक  ०७ /५/२०१८                                                   सह /- 

शासन अिधकार  

                                               तथा सिचव सभाशाखा 
                                             क भाग सिमती 

                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पर्त-सव संबंिधत वभाग 
       ------------------- 
 


