
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत [ कायप का मांक १२ ] 

दनांक : २/१/२०१७                         वेळ : दुपार १२.०० वा. 
----------------------------------------------------------------------------------- ----------   
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माहे जानेवार  २०१७ ची 
मािसक सभा सोमवार दनांक २/१/२०१७ रोजी द.ु १२.०० वाजता अ े ीय कायालयातील “  
राजमाता जजाऊ सभागृह  ” येथे आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील स मा. 
सद य/सद या उप थत होते. 
 
1. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव    सभापती 
2. मा. पा े राम संभाजी    सद य  
3. मा. सुभ ा ई र ठ बरे    सद या  
4. मा. राजू िमसाळ     सद य   
5. मा. नंदा ताकवण े    सद या   
6. मा. नेटके सुमन राज     सद या  
7. मा. सुजाता अ वनाश टेकवडे   सद या   
8. मा. काळभोर वैशाली जािलंदर   सद या    
9. मा. िगर ष कुटे    वीकृत सद य 

 
तसेच  ीम. आशादेवी दुरगुडे  -  मा.  े ीय अिधेकार ,   ी सितश इंगळे    –  

मा. कायकार  अिभयंता, थाप य , ी वशाल कांबळे , मा. कायकार  अिभयंता, पाणीपुरवठा 
, ीम.रेखा गाडेकर –  शासन अिधकार  तथा सिचव (सभाशाखा), ीम एल.एस.बाबर  -  
उपअिभयंता, वदयुत, ी संजय काशीद – उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, ीम मोमीन झेड.आय. 
पाणीपुरवठा,   ी. महादेव िशंदे – सहा. आरो यािधकार ,  ी पी.जे. कदम- लेखािधकार , ी 
सोनकुसरे अ ण – अित. पथक मुख, ी पंगळे आर एन - एपीआय िनगड  वाहतुक     
इ. उप थत होते.  
  मा. सभापती, ी. पांढरकर िनलेश यांनी उप थत स मा. नगरसद य, नगरसद या 
व अिधकार  यांचे वागत क न सभा सु  करणेस अनुमती दली. 
 यानंतर  मागील सभेचा सभावृ ांत [ द. १७/१२/२०१६ कायप का मांक १०  ] 
वाचून  कायम करणेत आला.  मा.  सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
वषय मांक ७ : मा. े ीय अिधकार , अ े ीय कायालय यांचेकड ल द. २/१/२०१७ 
रोजीचा ताव 
    क  शासनान ेघो षत केलेनुसार व छ भारत िमशन [ नागर  ] अंतगत पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल भाग मांक ८,१४,१६,१९ व २६ हगणदार  



मु ् जाह र करणेस मा. भाग सिमतीन े द. ३०/११/२०१६ रोजी या मािसक सभेत मा य 
केलेल ेठराव अंितम / कायम करणेस मा यता देण.े  
वषय मांक ८ :-स मा.सद य शरद उफ राजू िमसाळ यांचा द २/१/२०१७ चा ताव 
     भाग मांक 17  से टर नंबर  27 ािधकरण टाफ कॉलनी कड ल  र याला कै. 
अशोक भगवान शाळु  तसेच से टर नंबर 27 मधील टाफ कॉलनी भागातील चौकाला देवी 
अ भूजा चौक अस ेनामकरण करणेस मा यता देण.े  
वषय मांक ९ :- स मा.सद य शरद उफ राजू िमसाळ यांचा द २/१/२०१७ चा ताव  
     भाग मांक 17 से टर नंबर 28 मधील साई भुषण बेकर   व के अँड म जवळ ल 
चौकास कै. रामदास कसन  चौधर  चौक अस ेनामकरण करणेस मा यता देण.े    
वषय मांक १० :- स मा. सद य  आर. एस. कुमार, सद या मा. भारती फरांदे  
यांचेकड ल प   द. २/१/२०१७ 
      भाग मांक १४ से टर नंबर २६ मधील समथ र ा टँडजवळ ल चौकास  
कै. बालमोहन रामकृ ण घोरपडे चौक अस ेनामकरण करणेस मा यता देण.े   
     वर ल माण ेऐनवेळचे  वषय सभा कामकाजात दाखल करणेत आल.े   
ठराव मांक ९१    वषय मांक १ 
दनांक : २/१/२०१७    वभाग : 
सुचक :-मा. सुभ ा ठ बरे   अनुमोदक : मा. शारदा बाबर 
संदभ :- स मा. सद या सुभ ा ठ बरे यांचेकड ल प  द. 31/12/2016 
 भाग मांक १० अजंठानगर येथील  बीसी  प ाशेडची लोकसं या वचारात घेता तेथे 
असले या व छतागृहाम य े असलेल े संडास लॉक अपुरे पडत आहेत. यामुळे म हला, 
आबालवृ द व तेथील लोकांची गैरसोय होत आहे. भारत व छता अिभयानाअंतगत येक 
कुटंूबाला व छतागृह बांधून िमळत आहे. परंतु अंजठानगरम य ेजागा उपल ध नाह . हणून 
स याचे संडास पाडून आरसीसीम य े दोन मजली संडासची इमारत बांधून यावर पा याची 
टाक  बस वणेस व या व छतागृहात पु षासाठ  असले या संडास या बाजूला मुतार ची देखील 
वेगळ  यव था करणेस व व छतागृहाम य े सुर त जाळ चे आवरण असले या लाईट 
बस वणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झाला . 
----- 

ठराव मांक ९२    वषय मांक २ 
दनांक : २/१/२०१७    वभाग : 
सुचक :-मा.  सुभ ा ठ बरे   अनुमोदक : मा. शारदा बाबर 
संदभ :- स मा. सद या सुभ ा ठ बरे यांचेकड ल प  द. 31/12/2016 
 
 स ाट अशोक ेम, स ह णूता, स य, अ हंसा एव ंशाकाहार  जीवन णालीचे क टर 
समथक होते यामुळे यांचे नाव इितहासात महान परोपकार  स ाटा या पांत अढळ 
थान आहे. यांनी गौतम बु दा या वचार णालीचा सार केला. तसेच भारतात न हे तर 



परदेशात ीलंका, अफगा ण तान, प म एिशया, िम  तसेच यूनान येथे बु द धमाचा 
सार केला आहे. 

     स ाट अशोक राजाचे काय खूप महान आहे. यांचे काय सवसामा यां या ल ात 
ये यासाठ  व यां या स मागावर  जा यासाठ  तसेच यांची ेरणा नाग रकांना 
िमळ यासाठ   अजंठानगर येथील माता रमाबाई आंबेडकर शाळे या कॉनर या चौकाला 
स ाट अशोक चौक अस ेनामकरण  मा यता देणेत येत आहे.  

सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झाला . 
----- 

 
ठराव मांक ९३    वषय मांक ३ 
दनांक : २/१/२०१७    वभाग : 
सुचक :-मा.  सुभ ा ठ बरे   अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर  
संदभ :- स मा. सद या सुभ ा ठ बरे यांचेकड ल प  द. 31/12/2016 
 
     भाग मांक १० अजंठानगर येथे आबालवृ दांसाठ  उदयान व वरंगुळा क  कंवा 
मुला-मुलींसाठ  अ यासासाठ  उदयान नाह . यामुळे वर ल पैक  कोण याह  कार या 
सु वधा अजंठानगर या भागाम य े नस यामळे लोकांची गैरसोय होत आहे. व पंपर  
िचंचवड मनपापासून िमळणा-या या सुख सु वधापासून ते वंिचत आहेत.  
         तर  अजंठानगर येथे आबालवृ द तसेच मुला-ंमुलींसाठ   जनसामा यांना वरदान 
ठरेल अशी सुस ज उदयान, आबालवृ दांसाठ  सकाळ  चाल यासाठ  वॉक ंग ॅक बन वणेस  
व बहुउ ेशीय पाच मजली ब ड ंग बांधून याम य ेपुढ ल रचना क न सु वधा पुर वणेस १. 
तळमजला आर य क  [मंजुर झालेल े आहे ] २. सावजिनक वाचनालय पु तके डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर व वध ने यांची चा र य व कायाची मा हती चांग या लेखकाची पु तके     
 ३. मुला-मुलींना अ यासास चालना िमळावी हणून वतं  व अदयावत टड  म ४. 
मुलांसाठ  जम व यायामाचे सा ह य  ५. पाचवा मजला व वध साम जक कायासाठ  
सभा, जयं या, गर बां या ल न ् , साखरपूडा कायासाठ  श त ् हॉल अशी ब ड ंग [या 
उपसुचनेसह]  उभी कर यास जेणेक न अशी ब ड ंग जनसामा यांना वरदान ठरेल व 
लोकांना सुखसोयी उपल ध होतील. तसेच  संबंिधत ब ड ंगला िल ट व अदयावत सु वधा 
देणेस व याकामी येणा-या खचास तसेच सदर  उदयानास व  बहुउ ेशीय  इमारतीस  
मा. नगरसेवक ई रजी ठ बरे यांचे नाव दे यास  मा यता देणेत येत आहे.  

सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झाला . 
----- 

 
ठराव मांक ९४    वषय मांक ४ 
दनांक : २/१/२०१७    वभाग : 
सुचक :-मा. राजू िमसाळ    अनुमोदक : मा. नंदा ताकवण े 



संदभ :- स मा. सद य  राजू िमसाळ यांचेकड ल प  द. 31/12/2016 
   भाग मांक १७ संत तुकाराम उदयान से टर नंबर २७ मधील कृ णा हौिसंग 
सोसायट  येथील रायगड ब ड ंग समोर ल चौकास िशवतीथ चौक अस ेनामकरण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झाला . 
----- 

 
ठराव मांक ९५    वषय मांक ५ 
दनांक : २/१/२०१७    वभाग : 
सुचक :-मा. नंदा ताकवण े        अनुमोदक : मा. राजू िमसाळ   
संदभ :- स मा. सदसया नंदा ताकवण ेयांचेकड ल प  द. 31/12/2016 
   भाग मांक १७ संत तुकाराम उदयान ािधकरण भागातील सी–यािमक व ड या 
एज सीन े ािधकरणातील आय.सी.आय.सी.आय.बँक समोर ल चौक सुशोिभकरण  कर या 
बाबत ताव पाठ वला आहे. तर  यांचा ताव मंजुर करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झाला . 
----- 

ठराव मांक ९६    वषय मांक ६ 
दनांक : २/१/२०१७    वभाग : 
सुचक :-मा. बाळासाहेब तरस            अनुमोदक : मा. सुमनताई नेटके   
संदभ :- स मा. सद य  बाळासाहेब तरस यांचेकड ल प  द. 31/12/2016 
     भाग मांक १८ कवळे येथील द नगर भागातील ी द  मं दर सरपंच व ती 
कवळे  तसेच कवळे गावातील ी बापदेव महाराज मं दर  कवळेगाव अस ेनामफलक 
लावणेस  मा यता देणेत येत आहे.  

सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झाला . 
----- 

ठराव मांक ९७    वषय मांक ७ 
दनांक : २/१/२०१७    वभाग : आरो य  
सुचक :-मा. राम पा  े            अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर    
संदभ :- े ीय अिधकार , अ े ीय  यांचेकड ल  द. २/१/२०१७ रोजीचा ताव  
 
     क  शासनान े घो षत केलेनुसार व छ भारत िमशन [नागर ] अंतगत पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल भाग मांक ८,१४,१६,१९ व २६ 
हगणदार  मु  जाह र करणेस मा. भाग सिमतीन े द. ३०/११/२०१६ रोजी या मािसक 
सभेत मा यता  दली आहे. याबाबत थािनक वृ प् ात ( दै. सं यानंद, दै. रा तेज, दै. 
लोक ेरणा, दै. न वन सं या., सा.न या समाजाची चाहूल ) जा हर कटन िस द क न 
द. १९/१२/२०१६ पयत सदर भागातील नाग रकां या सुचना/हरकती माग वणेत आ या 



हो या. सदर कालावधीत कोण याह  सुचना / हरकती ा  झाले या नाह त. या तव 
भाग मांक ८,१४,१६,१९ व २६ हगणदार  मु  जाह र करणेबाबत द. ३०/११/२०१६ 

रोजीचे मा. भाग सिमतीन ेपा रत केलेला ठराव अंितम / कायम करणेस  मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झाला . 
----- 

ठराव मांक ९८    वषय मांक ८ 
दनांक : २/१/२०१७    वभाग : 
सुचक :-मा. राजू िमसाळ             अनुमोदक : मा. नंदा ताकवण े  
संदभ :- स मा. सद य  राजू िमसाळ यांचेकड ल प  द. 2/1/2017 
      भाग मांक 17  से टर नंबर 27 मधील ािधकरण टाफ कॉलनी कड ल  
र याला कै. अशोक भगवान शाळु  तसेच से टर नंबर 27 मधील टाफ कॉलनी 
भागातील चौकाला देवी अ भूजा चौक अस े नामकरण करणेस तसेच सदरचे काम 
भागातील अथवा मु यालयाकड ल चाल ूअसले या थाप य ् वषयक कामातून करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  
सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झाला . 

----- 
ठराव मांक ९९    वषय मांक ९ 
दनांक : २/१/२०१७    वभाग : 
सुचक :-मा. राजू िमसाळ              अनुमोदक : मा. नंदा ताकवण े
संदभ :- स मा. सद य  राजू िमसाळ  यांचेकड ल प  द. 2/1/2017 
      भाग मांक 17  से टर नंबर 28 मधील साई भुषण बेकर   व के अँड म 
जवळ ल चौकास कै. रामदास कसन  चौधर  चौक अस ेनामकरण   नामकरण करणेस 
तसेच सदरचे काम भागातील अथवा मु यालयाकड ल चाल ूअसले या थाप य  वषयक 
कामातून करणेस  मा यता देणेत येत आहे.  

सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झाला . 
----- 

ठराव मांक १००    वषय मांक १० 
दनांक : २/१/२०१७    वभाग : 
सुचक :-मा. राजू िमसाळ              अनुमोदक : मा. नंदा ताकवण े
संदभ :- स मा. सद य  आर. एस. कुमार, सद या मा. भारती फरांदे यांचेकड ल प   
       द. 2/1/2017 
      भाग मांक १४ से टर नंबर २६ मधील समथ र ा टँडजवळ ल चौकास  
कै. बालमोहन रामकृ ण घोरपडे चौक अस े नामकरण करणेस तसेच सदरचे काम 
भागातील अथवा मु यालयाकड ल चाल ूअसले या थाप य  वषयक कामातून करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.  



सदरचा ठराव सवानुमते मंजुर झाला . 
----- 

 

  वर ल माणे अ भाग सिमती या मािसक सभेचे कामकाज होऊन  मा. सभापती 
िनलेश पांढरकर  यांनी  वर ल मंजुर ठरावांवर  सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पाहता कायवाह  सु  करणे या सुचना देऊन तुतची  सभा संपलेचे जाह र केले. 

 

                     सह /- 
(िनलेश शंकरराव पांढरकर) 

सभापती 
अ भाग सिमती 

. अ ेका /११/का व/२२/२०१७ 
द.  ६/१/२०१७ 
 
                                               सह /- 

शासन अिधकार  तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
अ भाग सिमती 
िनगड  - ४४ 

ित,  
सव संबंिधत वभाग  
 

 

 

 

 
 

 



 
          
 


