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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

क भाग कायालय 

कायप ञका मांक-६ 
सभाव तांतृ  

द.-३/९/२०१४                            वेळ -सकाळी १२:०० वाजता 
-------------------                                                   ---------------------------------           
     पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा 
बधवार दु .३/९/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे 
ी.छञपती शवाजी महाराज सभागहाम ये आयोजीत करणेत आल  होती सदर ृ

सभेस खाल ल माणे मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 
१) मा.जम सोनाल  पोपट                                                   सभापती 
२) मा.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथु  
३) मा.भोसले राहल हनमंतरावू ु  
४) मा.कदम सदग  महादेवु   
५) मा.कैलास महादेव कदम 
६) मा.अतल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळेु  
७) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
८) मा.काटे रो हतअ पा सदामु  

९) मा.गायकवाड सं या सरदासु  

१०) मा.काटे राज  भकनशेठ 
११) मा.मोटे करण बाळासाहेब   
१२) मा.संजय केशवराव काटे 

 
    तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होते. 

       मा. फंदे डु .एम.- भाग अ धकार , मा.खाबड-ेकायकार  अ भयंता, 
वदयतु , मा.खरात- कायकार  अ भयंता, पापु, मा.ग रवारु - कायकार  अ भयंता 
जल न:सारण, मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार ,  जावळे- उपअ भयंता 
पापु, ी.सोनवणे- उपअ भयंता, वदयतु, ी. दल प धमाळ ु -
उपअ भयंता, वदयतु , ी. शदंे- उपअ भयंता, थाप य, ीमती अनघा पाठक- 
उपअ भयंता जल न: सारण, ी.वाईकर- उपअ भयंता थाप य , ी.अकबर 
शेख- क न ठ अ भयंता व, ी.र वं  भोकरे- सहा.आरो या धकार , ी.भोसले - 
उ यान नर क, हे अ धकार  उपि थत होते. 
 ------  
 

 

        उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खाल ल   ऐनवेळचे वषय सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेत आले.      
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वषय मांक- १)  वदयत क े ीय ु कायालयामधील साव.सर तताु ,इमारत 
              शाळा,शॉ पंग सटर,लोकारो य, वशेष योजना इ.लेखा शषाम ये  
              नमद केले याू  कामांक रता अंतगत तरतद वग करण ु  
              करणेबाबत.. 
वषय मांक-२) ४५० यासाची व ५०० मीटर लांबीची ेनेजलाईन  
              टाक याबाबत- मा.रमा ओ हाळ,मा.शकंतला बनसोडे यांचाु  
              ताव. 
वषय मांक-३) नामकरण संदभात-मा.राहल भोु सले,मा.शकंतला बनसोडे यांचा ु  
              ताव. 
वषय मांक-४) नामकरण संदभात-मा.राहल भोसलेु ,मा.शकंतला बनसोडे यांचा ु  
              ताव. 
वषय मांक-५) नामकरण संदभात-मा.राहल भोसलेु ,मा.शकंतला बनसोडे यांचा ु  
              ताव. 
वषय मांक-६) वॉड .६२ मधील शौचालय द तीबाबतु -मा.सं या गायकवाड, 
              मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
वषय मांक-७) सांगवी आ. .   हे मनपा वकास आराखडयाम ये उदयान 
              असन या ठकाणी मोकळी जागा डांगण वकसीत ू  
              करणेबाबत- मा.अतल शतोळेु ,मा.संजय काटे यांचा ताव. 
वषय मांक-८) नामकरण करणेबाबत-मा.सदग  कदमु ,मा.कैलास कदम यांचा  
               ताव. 
वषय मांक-९) बालभवन मधील यायामशाळेस अंतगत असलेले दरवाजे  
              बाहे न करणे व सां क तक कायालयाम ये दोृ न खो या करणे 
              बाबत- मा.सदग  कदमु ,मा.कैलास कदम यांचा ताव. 
                             ----- 
      दनांक ६/८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .५) सभाव तांत ृ
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
                       ---   
ठराव मांक - ७६                                           वषय मांक- १                                                            

दनांक ३/९/२०१४            वभाग- 
सचकु -   मा. सदग  कदमु                अनमोदकु - मा. राहल भोसलेू  

संदभ- मा.क े ीय अ धकार  यांचे जा. . व/क ेका/६६९/२०१४ द.३/९/२०१४ 
      मा.क े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे--- 
      वदयत वभागाकडील तावासोबत सादर केले या प र श ठ अु -गोषवारा 
व प र श ठ ब-वाढ घट त या माणे कामांवर ल वाढ / घट तरतद वग करण ु
करणेस मा यता  देणेत येत आहे.सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावा माणे कायवाह  करावी.                                
                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                            ---- 
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ठराव मांक - ७७                                           वषय मांक- २                                                            

दनांक ३/९/२०१४            वभाग- 
सचकु -   मा. रमा ओ हाळ               अनमोदकु - मा. शकंतला बनसोडेु  

संदभ- मा.रमा ओ हाळ व मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
      दापोडी गावातील सव ेनेजचे पाणी राजा ह र चं  पथ र यांव न सरळ 
दापोडी मशानभमीकडे जाणाू -या र यांवर ल ेनेज लाईन ह  ३० वषापव ची ु
असन पणे महानगरपा लकेने टाकलेल  आहेु ु .सदरची ेनेजलाईन ह  जनी ु
झा याने व छोट  अस यामळे संपण दापोडी गावातील पाु ु णी या लाईनला 
जोड यामळे ह  लाईन वारंवार चोकअप व ओ हु र फलो होऊन ् सडलेल  
अस याने पाणी र यांवर इतर  वाहत आहे.यामळे पाणी वर येऊन ु
आसपास या घरांम ये,झोपडयांम ये पाणी जाऊन येथील नाग रक त ्झालेले 
आहेत. पंपर  चंचवड मधील नाग रक औंध-बोपोडी व भाऊ पाट ल रोड या 
र यांकडे जात असताना वाहतक यव थेत अडथळा नमाण होऊन फक ु ॅ
जाम होऊन नाग रकांना ास होत आहे.तर  सदरची ेनेजलाईन ताबडतोब बदल  
क न ४५० यासाची व ५०० मीटर लांबीची लाईन टाक यात यावी. सभाव तांत ृ
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.                               
                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                             ---- 

ठराव मांक - ७८                                           वषय मांक- ३                                                     

दनांक ३/९/२०१४            वभाग- 
सचकु -   मा. राहल भोसलेु                अनमोदकु - मा. शकंतला बनसोडेु  

संदभ- मा.राहल भोसलेु  व मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
      नेह नगर भाग .३८ मधील उद ाथ मक शाळेस ू “आला हजरत ईमाम 
अहमद रजा” उद शाळाू  असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ .                               
                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               --- 
 

ठराव मांक - ७९                                           वषय मांक- ४                                                           

दनांक ३/९/२०१४            वभाग- 
सचकु -   मा. राहल भोसले               अनमोदकु ु - मा. शकंतला बनसोडेु  

संदभ- मा.राहल भोसले व माु .शकंतला बनसोडे यांचा ताु व. 
      नेह नगर भाग .३८ मधील सेवा वकास बक शेजार  पँ .वसंतदादा 
पाट ल शाळेकडील जाणा-या र या या स वातीला ता वत वेश वार असन ु ु
सदर ता वत वेश वारास “प भषण ू वसंतदादा पाट ल मा य मक व उ च 
मा य मक व यालय”  असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ .                               
                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
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ठराव मांक - ८०                                          वषय मांक- ५                                                          

दनांक ३/९/२०१४            वभाग- 
सचकु -   मा. राहल भोसले               अनमोदकु ु - मा. शकंतला बनसोडेु  

संदभ- मा.राहल भोसले व माु .शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
      नेह नगर भाग .३८ मधील शतल हॉटेल समोर ल चौकात ी.आई 
माताजी मंद राकडे जाणा-या र या या सु वातीला ता वत वेश वार असन ु
या वेश वारास “ ी.आई माताजी मंद र”  असे नामकरण कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  ृ
करावी.                                
                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                              --- 

ठराव मांक - ८१                                          वषय मांक- ६                                                          

दनांक ३/९/२०१४            वभाग- 
सचकु -   मा. सं या गायकवाड            अनमोदकु - मा. शकंतला बनसोडेु  

संदभ- मा.सं या गायकवाड  व मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
     वॉड .६२ मधील संजयनगर मधील शौचालय यांची अव था फार वाईट 
अस यामळे नाग रकांची गैरसोय होत आहेु . यामळे या शौचाु लयाची लवकरात 
लवकर द ती कर यात यावीु . व व छता करणेत यावी.सभाव तांत कायम ृ
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.                               
                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                              --- 
 

ठराव मांक - ८२                                          वषय मांक- ७                                                          

दनांक ३/९/२०१४            वभाग- 
सचकु -   मा. अतल शतोळे   ु             अनमोदकु - मा. संजय काटे 

संदभ-मा.अतल शतोळे व माु .संजय काटे  यांचा ताव. 
     सांगवी येथे मनपा वक सत आराखडयाम ये आ. .३१९ हे उदयान हणन ु
आर त असन सदयि थतीम ये सांगवी म ये ु ३ उदयान असन मधबन येथे ु ु
नवीन उदयान वक सत होत आहे. यामळे आु . . ३१९ ह आर त जागा 
मनपाकडन मोकळया जागा वक सत करावी व अदयावत डांु गण या ठकाणी 
करणे यो य होईल. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे ृ
कायवाह  करावी.                                
                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               --- 

ठराव मांक - ८३                                          वषय मांक- ८                                                          

दनांक ३/९/२०१४            वभाग- 
सचकु -   मा. सदग  कदमु                अनमोदकु - मा. कैलास कदम 

संदभ-मा.सदग  कदम व माु .कैलास कदम  यांचा ताव. 
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     भाग .४० खराळवाडी येथील बालभवन मधील सां क तक भवन ृ
आतील सभागहास ृ “कै.महादेव गो वंद कदम सभागहृ” असे नामकरण करणेत 
यावे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ .                               
                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               --- 

ठराव मांक - ८४                                          वषय मांक- ९                                                          

दनांक ३/९/२०१४            वभाग- 
सचकु -   मा. सदग  कदम               अनमोदकु ु - मा. कैलास कदम 

संदभ-मा.सदग  कदम व माु .कैलास कदम  यांचा ताव. 
     भाग .४० खराळवाडी येथील बालभवन मधील यायामशाळा (म हला व 
प षु ) चे अंतगत असलेले दरवाजे बाहे न करणे तसेच बालभवन मधील 
सां क तक भवन कायालयाम ये दोन खो या करणेस मा यता देणेत येत आहेृ . 
सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ .                               
                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                               --- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
                                         सह /- 
       ( जम सोनाल  पोपट)   

                                           सभापती 
                                      क े ीय स मती 
                पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
क े ीय कायालय भोसर  २६  

जा. .क ेका/का व/ ८०० /२०१४ द. ११/ ९ /२०१४    

                 
                                                          
शासन अ धकार  तथा  

                                          स चव (सभाशाखा) 
                                           क े ीय स मती 
                                     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
 
त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  

      यांचेकडे पढ ल यो य या कायवाह साठ  रवानाु .     
 
 
      --- 
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