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                      पंपर चंचवड महानगरपा लका  पंपर ४११०१८. 

 मा.क भाग स मती सभा 
कायप का मांक- ११ 

स भा वृ  तां त 
दनांक ४-१-२०१७                                          वेळ-दुपार  ३.०० वाजता 
    पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. “क” भाग स मती मा सक सभा बुधवार द.४/१/२०१७ 
 रोजी दुपार  ३.०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती शवाजी महाराज सभागृ हाम ये 

 आयोजीत करणेत आल  होती. सदर सभेस खाल ल माणे मा.नगरसद य उपि थत होते. 
१) मा. शतोळे शैलजा बाबुराव                                                                                     सभापती 
२) मा.ननवरे िजत  बाबा 
३) मा.कदम सदगु  महादेव  

   ४) मा.कैलास महादेव कदम 
   ५) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
   ६) मा.जम सोनाल  पोपट  

७) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
८) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
९) मा.संजय केशवराव काटे 
१०)मा.गणेश आनंदराव ढोरे                               ि वकृत सद य 
११)मा.हमीद नवाब शेख                                   ि वकृत सद य 

      या शवाय मा.अ णा बोदडे – े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , मा.संजय घुबे 
-कायकार  अ भयंता थाप य, मा.श शकांत दवंडे- उपअ भयंता पाप,ु मा. शं दे- उपअ भयंता, मा.वायकर- 
उपअ भयंता,मा.सोनवणे-उपअ भयंता वदयुत, मा. दल प धुमाळ- उपअ भयंता वदयुत, मा.जावळे- उपअ भयंता 
पाप,ुमा.बी.बी.कांबळे- सहा.आरो या धकार , मा.उगले-लेखा धकार , 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 
सु वात करणेत येत आहे.  

उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खाल ल माणे वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आले. 

वषय मांक- १) भाग . ४१ गांधीनगर मधील चौक व र यास नांव दे याबाबत-मा.कैलास 
               कदम,मा.सदगु  कदम  यांचा ताव. 
वषय मांक- २) भाग . ४० खराळवाडी बालभवन हॉलमधील सभागृ हास नांव दे याबाबत- 
               मा.कैलास कदम,मा.सदगु  कदम  यांचा ताव. 
वषय मांक- ३) दापोडीम ये ठक ठकाणी चौकाम ये सुशो भकरण करणे श प बसवणे-  
               मा.रमा ओ हाळ,मा.सोनाल  जम यांचा ताव. 
वषय मांक- ४) नामकरणाबाबत - मा.सुषमा तनपुरे, मा. सोनाल  जम यांचा ताव. 
वषय मांक- ५) भाग .६२ दापोडी गणेशनगर येथील रे वे उ डाणपुलाखाल ल ( ROB) मोकळी 
               जागा पा कगकर ता नाममा  शु क आका न भाडे करार त वावर देणेबाबत- 
               मा. सोनाल  जम व मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
वषय मांक- ६) नामकरण करणेबाबत-मा. सदगु  कदम  व मा. करण मोटे यांचा ताव. 
वषय मांक- ७) भाग .६३ कासारवाडी मधील हंदवी चौक येथे संडास लॉक टाई स बस वणे व 
               थाप य वषयक कामे करणे व भाग .६३ कासारवाडी मशानभूमी रंगरंगोट  व 
               थाप य वषयक कामे करणे या कामां या व पात बदल करणेबाबत- मा. करण 
               मोटे, मा.िजत  ननवरे यांचा ताव.  
                                      ------   
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       खाल ल माणे सूचना मांडणेत आल . 
सुचक- मा. करण मोटे                                 अनुमोदक-मा.संजय काटे 
      स मा.सद य ी.िजत  ननवरे यांचे वडील सामािजक कायकत बाबासाहेब ननवरे यांचे द:ुखद 
नधन झाले असलेने यांना दांजल  अपण करणेत यावी.  
                         सदर सूचना सवानुमते मा य झाल. 
                                    ---- 
मा.सभापती- दांजल  अपण करणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 
      ( सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.)  
                                   ----- 
अ) दनांक २/११/२०१६ व द.७/१२/२०१६  रोजी झाले या सभेचा (कायप का .९) 

सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ब) द.७/१२/२०१६  रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१०) सभावृ तांत कायम करणेत   

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
                                       ------ 

ठराव  मांक- २१८                                   वषय मांक -१ 
दनांक- ४/१/२०१७                                     वभाग-  
सुचक- मा.कैलास कदम                                अनुमोदक-मा.सदगु  कदम 
संदभ- मा. कैलास कदम, मा. सदगु  कदम यांचा ताव. 
      भाग . ४१ गांधीनगर भागातील नाणेकर चाळ येथील चौकास व र यांस खाल ल नांव 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
१) ोमा कडुन बीफ माकट व नाणेकर चाळकडे येणा-या र यास “हाजी अहमद चाँद मया कुरेशी 
  माग” 
२) ोमा कडुन बीफ माकटकडे येणा-या चौकास “भारतर न रा पती डॉ.ए पी जे अ दुल कलाम 
  चौक” 
३) नाणेकर चाळ मधील गोकुळ हॉटेल समोर ल जाणा-या र यास “कै.शंकरराव नारायण साठे माग” 
४) गोकुळ हॉटेल कडुन पंपर  रे वे टेशनकडे जाणा-या र यास “कै.राजकुमार दामोदर सुखवाणी 
   माग” सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                             ------ 
  
ठराव  मांक- २१९                                   वषय मांक -२ 
दनांक- ४/१/२०१७                                     वभाग-  
सुचक- मा. सदगु  कदम                               अनुमोदक-मा. कैलास कदम 
संदभ-, मा.सदगु  कदम, मा. कैलास कदम यांचा ताव. 
      भाग . ४० खराळवाडी बालभवन हॉल मधील सभागृ हास खाल ल नांव दे यास मा यता 
देणेत येत आहे.      
१) खराळवाडी येथील बालभवन हॉल मधील सभागृ हास “भारतर न मौलाना अ दुल कलाम आझाद 

बालभवन”  
२) पंपर कडुन नेह नगरकडे जाणा-या चौकास “जय संतोषी माता चौक” सभावृ तांत कायम होणेची 

वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                ----- 
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ठराव  मांक- २२०                                   वषय मांक -३ 
दनांक- ४/१/२०१७                                     वभाग-  
सुचक- मा. रमा ओ हाळ                               अनुमोदक-मा. सोनाल  जम  
संदभ-, मा.रमा ओ हाळ, मा. सोनाल  जम यांचा ताव. 
      भाग . ६१ दापोडी म ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयासमोर ल चौकात सुशो भकरण क न 
या ठकाणी महाका णी तथागत भगवान गौतम बु द यांची ह तमु ाचे श प बसवणेत यावे व 
दापोडीतील येणा-या सव चौकात सुशो भकरण व व वध कारचे श प बसवणेत यावे. यासाठ  सन 
२०१७-१८ या अंदाजप कात तरतुद करणेत यावी.  
                      सदर ठराव सवानुमते मा य                           
                              ------ 
ठराव  मांक- २२१                                   वषय मांक -४ 
दनांक- ४/१/२०१७                                     वभाग-  
सुचक- मा. सुषमा तनपुरे                               अनुमोदक-मा. सोनाल  जम  
संदभ-, मा.सुषमा तनपुरे, मा. सोनाल  जम यांचा ताव. 
      सांगवी गंगानगर येथील चौकाचे नामकरण “कै. नवृ ती क डबा ढोरे पाट ल चौक” असे 
नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करावी.  
                      सदर ठराव सवानुमते मा य  
                               ----                          
ठराव  मांक- २२२                                   वषय मांक -५ 
दनांक- ४/१/२०१७                                     वभाग-  
सुचक- मा. सोनाल  जम                               अनुमोदक-मा. सुषमा तनपुरे 
संदभ- मा. सोनाल  जम, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
      भाग .६२ दापोडी गणेशनगर या ठकाणी ती समाज बांधव व नयाड व स चच असून 
साधारणत: दहा ते पंधरा हजार ती बांधव दर आठवडयास श नवार,र ववार तसेच गु वार या 
दवशी ा थनेकर ता व वध भागातून येत असतात. सदर ठकाणी वाहनांसाठ  कुठ याह  कारची 
पा कगची यव था नस याने येणारे सव नागर क र या या कडेस याच माणे सोसायट या 
गेटसमोर वाहने लावीत असतात. यामुळे येथील नागर कांना वाहतुक स अडथळा तसेच पा कगचा ास 
हा नेहमीच होत असतो.  
      तर  सदर ाथनेकर ता नागर कांसाठ  पा कगची सोय हणुन दापोडी गणेशनगर येथील रे वे 
उ डाणपुलाखाल ल (ROB)  मोकळी जागा पा कगकर ता नाममा  शु क आका न भाडे करार त वावर 
दे यात यावे.सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.  
                      सदर ठराव सवानुमते मा य  झाला.                         
                                  ---- 
ठराव  मांक- २२३                                   वषय मांक -६ 
दनांक- ४/१/२०१७                                     वभाग-  
सुचक- मा. सदगु  कदम                               अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- मा. सदगु  कदम, मा. करण मोटे यांचा ताव. 
      भाग .३२ मधील मो.जा. . ५० येथे होणा-या बहु उ े शय हॉलला “बाबा ननावरे”  
असे नांव दे यात यावे.  
                      सदर ठराव सवानुमते मा य  झाला.   
                               ------ 
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ठराव  मांक- २२४                                   वषय मांक -७ 
दनांक- ४/१/२०१७                                     वभाग-  
सुचक- मा. करण मोटे                                अनुमोदक-मा. िजत  ननवरे 
संदभ- मा. करण मोटे, िजत  ननवरे यांचा ताव. 
     भाग .६३ कासारवाडी मधील हंदवी चौक येथे संडास लॉक टाई स बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणे व भाग .६३ कासारवाडी मशानभूमी रंगरंगोट  व थाप य वषयक कामे 
करणे या कामांची न वदा होऊन कायादेश मळाला आहे. न वदा .अनु मे १/९/२०१६-१७ व  
२६/१७/२०१६-१७  असे आहेत. मशानभूमीचे नवीन काम चालू होणार अस यामुळे न वदा . 
२६/१७/२०१६-१७ चे काम हे वॉडात करकोळ दु ती या कामासाठ व न वदा .१/९/२०१६-१७ चे ह  
काम वॉडातील करकोळ कामे करणेसाठ  करणार आहे.वर ल न वदे या कामा या  व पात व  
कामा या ठकाणात बदल होणेस मा यता देणेत येत आहे.सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता  
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
                 सदर ठराव सवानुमते मा य  झाला.                         
                                ---- 
 
 

     यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाह र केले. 
                                                          सह /- 
                                                        (मा. शतोळे शैलजा बाबुराव) 
                                           सभापती- क भाग स मती 
                                                                                                 पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६. 
-क ेका/का व/ १०८/२०१७ 

 दनांक- १२/१/२०१७                                                                                    

                                                                                                             
                                                                                                                  शासन अ धकार  

                                                                         तथा स चव सभाशाखा 
                                                                      क भाग स मती 

                                                                           पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
त- सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे 

       पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


