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                    पंपर चंचवड महानगरपा लका  पंपर ४११०१८. 

 मा.क भाग स मती सभा 
कायप का मांक- ३ 

स भा व तां तृ  
दनांक ०४-५-२०१६                                          वेळ-दपार  ु ३.०० वाजता 
    पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. “क” भाग स मती मा सक सभा बधवार ु द.४/०५/२०१६ 

रोजी दपार  ु ३.०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती शवाजी महाराज सभागहाम ये आयोजीत ृ
करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे मा.नगरसद य उपि थत होते. 

१) मा. शतोळे शैलजा बाबरावु                                                                                      सभापती 
२) मा.ननवरे िजत  बाबा  
३) मा.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथ ु  

   ४) मा.भोसले राहल का शनाथू  
         ५) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  

६) मा. सौ. पानसरे अ मना मह मंद 

७) मा. गता स शल मंचरकरु  

८) मा.सौ.तनपरे सषमा राजु ु  

९) मा.स तश सदा शव काटे 
१०) मा.हमीद नवाब शेख  

      या शवाय मा.द ता य फंदेु - े ीय अ धकार  क े ीय कायालय, मा.राम कसन लटपटे- शासन 
अ धकार , मा.श शकांत दवंडे- उपअ भयंता पाप,ु मा.उगले-लेखा धकार , ी.शेख- क न ठ अ भयंता 
पापु, ीमती वंदना – क न ठ अ भयंता पापु, ी.रमेश भोसले- म य आरो य नर कु  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 
          स वात करणेत येत आहेु . 
       उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले. 
 
वषय मांक १) नामकरण संदभात-मा.राहल भोसलेू , मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
वषय मांक-२) कमानीच नामकरण करणेबाबत- मा.िजत  ननावरे,मा.राहल भोसलेू   यांचा ताव. 
वषय मांक-३)उदयानाचे नामकरण करणेबाबत- मा.िजत  ननावरे,मा.राहल भोसलेू   यांचा ताव. 
वषय मांक-४) सभेची वेळ बदलणेबाबत- मा.सषमा तनपरेु ु ,मा.अ मना पानसरे  यांचा ताव. 
वषय मांक-५) सांगवी दश या घाटाजवळील स.नं.८४ मधील उपल ध असले या मोकळया 
               जागेबाबत- मा.शैलजा शतोळे, मा.सषमा तनपरेु ु ,मा. करण मोटे, मा.राहल भोसलेू  
               यांचा ताव.    
                                 -------            

अ) दनांक ०२/३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४)  सभाव तांतृ  
   कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ब) दनांक ६/४/२०१६ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १) सभाव तांतृ  
   कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
   सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
                            ---------- 
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    ठराव मांक- १७१            वषय मांक- १ 
    दनांक-०४/५/२०१६            वभाग- 
    सचकु - मा. राहल भोसलेू            अनमोदकु -मा.शकंतला बनसोडेु  

  संदभ- मा.राहल भोसलेू , मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
        नेह नगर भाग .३८ म ये मशानभमी रोडला व शव शंभो मंगल कायालय समोर ू
आप या महापा लके या वतीने खेळाचे मैदान वक सत कर यात आले आहे. सदर खेळाचे मैदान 
दोन ट यात वक सत कर यात येत असन या दो ह  खेळा या मैदानास ु “मा.महापौर हनमंतराव ु
भोसले पोटस ् लब” 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- १७२                             वषय मांक- २ 
    दनांक-०४/५/२०१६                  वभाग- 
    सचकु - मा. िजत  ननावरे                   अनमोदकु -मा.राहल भोसलेू  
  संदभ- मा.िजत  ननावरे,मा.राहल भोसले यांचा तावू . 
       महा मा फलेनगर मधील पवना इंडि ज ई टेट शेजार ल वेश वारास ु “भारतर न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वेश वार” व वायसीएम रोड वर ल वेश वारास “सा ह यर न लोकशाह र 
अ णाभाऊ साठे वेश वार”  असे नामकरण करणे व याबरोबरच दो ह  वेश वारावर सम त 
“महा मा फले नगरु ” आपले सहष वागत कर त आहे. असा मजकर टाकणेत यावाु .    
                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                              
ठराव मांक- १७३                             वषय मांक- ३ 
दनांक-०४/५/२०१६                              वभाग- 
सचकु - मा. िजत  ननवरे                               अनमोदकु -मा.राहल भोसलेू  
संदभ- मा.िजत  ननावरे,मा.राहल भोसले यांचा तावू . 
       भाग .३७ मधील मो.जा. . ५० या ठकाणी वकसीत होत असले या उदयानास “सनी 
ननावरे उदयान” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
                      सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
ठराव मांक- १७४                                                                       वषय मांक- ४ 
दनांक-०४/५/२०१६                               वभाग- 
सचकु - मा. सषमा तनपरे ु ु                                 अनमोदकु -मा.अ मना पानसरे 
संदभ- मा.सषमा तनपरेु ु ,मा.अ मना पानसरे  यांचा ताव. 
          क भाग स मती या मासीक सभेचा दनांक व वेळ नि चत करणे. 
क भाग स मतीची मा सक सभा ह  येक म ह याचे प ह या बधवार  दु .ु ३.०० वा. ऐवजी सकाळी 
११.३० वाजता (प ह या बधवार  सावज नक स ी ु ु / स या असेलु  तर दसु-या दवशी) क ेञीय 
कायालयाचे ी.छञपती शवाजी महाराज सभागहाम ये  आयोिजत करणेकामी मा यता देणेत येत ृ
आहे. 
                        सदर ठराव सवानमते ु मा य  झाला. 
                                            ------- 
ठराव मांक- १७५                                                                       वषय मांक- ५ 
दनांक-०४/५/२०१६                                वभाग- 
सचकु - मा. सषमा तनपरे  ु ु                                 अनमोदकु -मा.राहल ू भोसले 
संदभ- मा.शैलजा शतोळे, मा.सषमा तनपरेु ु ,मा. करण मोटे, मा.राहल भोसले यांचा तावू . 
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      पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ातील पवना नद स लागन असले या मौजे सांगवी ु
येथील स ह न.ं८४ मधील मोकळी जागा मनपा माफत कचरा संकलन क ासाठ  वापरल  जात आहे. 
सदर जागेस समा भंत व डांबर करणाचे काम मनपा माफत करणेत आलेले आहे. सदरची वषानवष ु
मनपातफ वापरणेत येणार  मोकळी जागा मनपाकडे देखभाल द तीसाठ  ह तांतर त के यास या ु
जागेचा वापर मनपा उपयोगासाठ  होऊ शकतो. उपरो त नमदु जागा जलसंपदा वभागा या 
आव यकतेनसार मनपा माफत पववत परत करणेत येईलु ू . 
       तर  उपरो त नमदु केलेल  सांगवी दश या घाटाजवळील स ह न.ं८४ मधील उपल ध 
असले या मोकळया जागेचा ताबा मनपाकडे देखभाल द तीकामी ह तांतर त कर यास मा यता ु
देणेत येत आहे.  
                 सदर ठराव सवानमते ु मा य  झाला. 
                                                         --- 
                 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जा हर केले.  
                           ------- 
 (मा.सवणे-कायकार  अ भयंता बीआरट एस यांनी स मा.सद य यांना जाग तक बँके या सहा याने 
प ंपर  चंचवड महानगरपा लका SUTP अंतगत शहरात बीआरट एस कॉर डॉर वकसीत कर त आहे 
या अंतगत व वध Technical assistance studies साठ  जाग तक बँकेकडन ू GEF Grant मधन ु
स लागार नेमणेत आले आहेत. यापैक  Parking Policy & Master Plan  यासाठ  UMTC New 

Delhi यांची स लागार हणन महानगरपा लकेमाफत नेमणक कर यात आल  आहेु ु .सदर 
स लागारांनी प ंपर  चंचवड महानगरपा लके या व वध भागांचे सव ण व अ यास क न पा कग 
पॉ लसीचा मसदा तयार केला आहेु .सदर पा कग ्पॉल सी या मसदयाचे सादर करण केलेु . ) 
                                                       सह / 
                                                                                                                 

                  (मा. शतोळे शैलजा बाबरावु ) 
                                            सभापती 
                                                                    क भाग स मती 
                                                                                                    पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६. 
-क ेका/का व/  ७१ /२०१६. 
दनांक-  ०५/०५/२०१६.                                    

                                                                                                                    
                                                                                     शासन अ धकार  

                                               तथा स चव सभाशाखा 
                                                  क भाग स मती 
                                                                         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                                                          
त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकार  यांचेकडेु  

       पढ ल यो य या कायवाह साठ  रवानाु . 
 
 
 
 
 
 
 


