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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- १६ 

स भा वृ ां त 
दनांक ४/९/२०१८                                        वेळ-दुपार  १२.०० वाजता 
-----------------------                                    -------------------------   
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा मंगळवार द.४/९/२०१८ 

रोजी द ुपार  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.अ नी संतोष जाधव 

३) मा.वसंत भाकर बोराटे 
४) मा.लांडगे राज  कसनराव 
५) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव  

   ६) मा.राहूल हनुमंतराव भोसले 
   ७) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर  

८) मा.समीर मोरे र मासुळकर  

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

१०) मा.सागर सुखदेव हंगणे                         वकृत सद य 

११) मा. ीमती वैशाली शांत खाडये                   वकृत  सद य 
        

  यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार , मा. दप मुथा – शासन अिधकार , मा.संजय घुबे-
कायकार  अिभयंता थाप य, मा.एन.के.देशमुख – कायकार  अिभयंता वदयुत ,मा.दवंडे- उपअिभयंता पापु, 
मा.माने- उपअिभयंता था, वाईकर- उपअिभयंता े नेज, ी.पुसाळकर-  उपअिभयंता  थाप य,मा.बाळु लांडे 
– उपअिभयंता वदयुत मा.बी.बी.कांबळे-सहा.आरो यािधकार ,  ी.रमेश भोसले- मु य आरो य िनर क, 
ी.दवाळे,  झटे, उ जीनवाला - आरो य िनर क, ीमती दमयंती पवार- किन  अिभयंता वदयुत, ी.केदार 

किन  अिभयंता वदयुत  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- २) नॉन ड .पी.७ मीटर र ता क न िमळणेबाबत- मा.राहूल भोसले,मा.समीर मासुळकर 
               यांचा ताव. 
वषय मांक- ३) भाग .६ मधील राम मंद र रोड च पाणी वसाहत या ठकाणी वागत कमान 
               उभार याबाबत- मा.राज  लांडगे,अ नी जाधव  यांचा ताव. 
वषय मांक- ४) भाग .६ मधील च पाणी वसाहत येथे नवीन नामफलक लाव यास मंजुर  
               िमळ याबाबत- मा.राज  लांडगे,अ नी जाधव  यांचा ताव 
. 
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  दनांक ७/८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५ ) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

        
ठराव मांक – २१                               वषय मांक- १ 
दनांक-४/९/२०१८       
सुचक-मा. न ता ल ढे                           अनुमोदक- मा. अ नी जाधव                           

   संदभ- मा.न ता ल ढे,मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
         मा.सौ.न ता योगेश ल ढे यांचा ताव- भाग मांक ८ से.नं.४ म ये स या नवीन 
   उदयानाचे कामकाज चालू आहे व सदरचे कामकाज पूण वास आलेले अस याने सदर 
   उदयानास “कै.पै.भगवान ता या ल ढे उदयान” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत 
   आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.   

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                ---- 
         सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – २२                               वषय मांक- २ 
दनांक-४/९/२०१८       
सुचक-मा. राहूल भोसले                           अनुमोदक- मा. समीर मासुळकर                           

   संदभ- मा.राहूल भोसले,मा.समीर मासुळकर यांचा ताव. 
         भाग .९ मधील झरो बॉईज चौक र ा टँ ड,नानी पाक,गणेश मंद र ते A-1सलून 
   या ठकाणी वाढती रहदार  अस याने नागर कांना येता-जाता नाहक ास सहन करावा लागत आहे.तर   िस. 
   ट .एस.६३९६ लॉट नं.१३१ व िस.ट .एस. नं.६३९७ लॉट नं.१३० या दो ह  लॉट या मधुन  पुढे िस.ट .एस. 
   नं.६४०६ लॉट नं.१४० व िस .ट .एस. नं.६४०७ लॉट नं. १४१ या लॉट मधुन जाणारा नॉन ड .पी.५ 
   मीटरचा र ता कर यात यावा.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.   

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                ---- 

ठराव मांक – २३                               वषय मांक- ३ 
दनांक-४/९/२०१८       
सुचक-मा. राज  लांडगे                           अनुमोदक- मा. अ नी जाधव                            

   संदभ- मा.राज  लांडगे,मा.अ नी जाधव  यांचा ताव. 
         भाग .६ मधील च पाणी वसाहत राममंद र रोड या ठकाणी नवीन वागत कमान 
   उभार यात यावी जेणेक न  प रसराची व र याची शोभा वाढेल व कमानीस   
“ह.भ.प.आनंदराव गुळवे वेश ार”  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  
  करावी.   

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                ---- 
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ठराव मांक – २४                               वषय मांक- ४ 
दनांक-४/९/२०१८       
सुचक-मा. राज  लांडगे                           अनुमोदक- मा. अ नी जाधव                            

   संदभ- मा.राज  लांडगे,मा.अ नी जाधव  यांचा ताव. 
         भाग .६ म ये च पाणी वसाहत येथे नवीन नामफलक खालील माणे दे यात यावे. 

१. “कै.गजानन ल मण मुरकुटे कॉलनी नं.१”-२ फलक 
२. “कै.गजानन ल मण मुरकुटे कॉलनी नं.२”-२ फलक  
३. “कै.गजानन ल मण मुरकुटे माग- १ 
४. मुरकुटे कॉनर – १  फलक  
५. कै.ह.भ.प. पांडुरंग आनंदराव गुळवे माग- २ फलक सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 

ठरावा माणे कायवाह   करावी.   
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                                ---- 
 
             सवाचे आभार मानून सभा संप याचे मा.सभापती यांनी जाह र केले.  
                                                                   
                                                                    सह /- 

        (सौ.न ता योगेश ल ढे ) 
                                                 सभापती 
                                                                          क भाग सिमती, भोसर  २६. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

-क ेका/का व/५१ /२०१८. 
दनांक  ८ /८/२०१८                                                        सह /- 
 

शासन अिधकार  

                                                    तथा सिचव सभाशाखा 
                                                    क भाग सिमती 

                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
त-सव संबंिधत वभाग 

 


