िपं परी िचं चवड महानगरपािलका, िपं परी४११०१८
मा. फ भाग सिमती
कायपि का मां क – ६
सभावृ ां त
िदनां क – ०१/१/२०१८
वेळ : स. ११.३०
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िपं परी िचं चवड महानगरपािलके या मा. फ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार िदनां क ०१/१/२०१८ रोजी
स. ११.३० वा. फ भाग कायालयाचे राजष शाह महाराज सभागृ हाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस
खालील स मा. सद य उपि थत होते.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.

मा.साधना अं कुश मळे कर
मा. वीनल किपल हे े
मा.अि नी िभमा बोबडे
मा.योगीता ाने र नागरगोजे
मा.एकनाथ रावसाहेब पवार
मा.भालेकर िवण महादेव
मा.पौिणमा रिवं (आ पा) सोनवणे
मा.सं गीता (नानी) भाकर ता हाणे
मा.पं कज द ा य भालेकर
मा.उ म काश कदळे
मा.पवळे सु मनताई मधु कर
मा.िचखले सिचन तु काराम

सभापती
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य
सद य

यािशवाय खालील अिधकारी / कमचारी उपि थत होते
ी. योगेश कडु सकर, े ीय अिधकारी, ीमती भावती गाडेकर, शासन अिधकारी, ी सतीश इं गळे,
कायकारी अिभयं ता ( था.), ी िवशाल कां बळे, कायकारी अिभयं ता (पापु.), ी शहाजी गायकवाड, उपअिभयं ता ( था.), ी
राज राणे, उपअिभयं ता, ( था), ी सं जय तु पसाखरे, उपअिभयं ता (पापु .), ी हनु मं त िशं दे उपअिभयं ता (जिन.), ी ए. आर.
ह रचं ,े सहा यक उदयान िनरी क, ी िशक धाकोजी, सहा यक आरो यािधकारी, ी मोहन िनकम, लेखािधकारी, ी मगर
अशोक, किन अिभयं ता,(पापु), ी जाधव एस एस, किन अिभयं ता,(पापु), ी गु जराथी एम जी, कायालयीन अिध क हे
उपि थत होते.
मा.साधना अं कुश मळे कर यां नी उपि थताचे वागत क न सभेचे कामकाज सु सभेचे कामकाज सु करणेस अनु मती िदली
अ. कायपि का .५ िदनां क – ४/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा सभावृ ां त कायम करणेत येत आहे. असे
मा.सभापती यां नी कट के ले.
मा. सभापती व उप थीत स मा. सद यां चे सं मतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले.
(कृ पया मागे पहा)

िवषय . १ -

भाग . ११ मधील दु गानगर शेजारील गोपीनाथ मुं डे चौकाचे अिधकृ त नामकरण क न चौकाचे सु शोिभकरण
करणे व नवीन फलक लावणेबाबत - मा.योिगता ाने र नागरगोजे , मा.एकनाथ रावसाहेब पवार व मा. अि नी
िभमा बोबडे यां चा ताव

िवषय .२ -

भाग .११ मधील वामी िववेकानं द ि डा सं कु ल मधील टॉयलेट मेन गेट समोरच अस यामु ळे पाठीमागे मैदान
आहे हे नागरीकां या ल ात येत नाही. तरी ते टॉयलेट गेट समो न कं पाऊं ड या बाजू ला थलां तर करावे व
सव ि डा सं कुल मधील दु तीची कामे करणेबाबत. - मा.योिगता ाने र नागरगोजे , मा.एकनाथ रावसाहेब
पवार व मा. अि नी िभमा बोबडे यां चा ताव

िवषय .३ -

भाग . ११ मधील फु लेनगर येथील िस दाथ गौतम बु द उदयानातील नादु त खेळणी काढू न नवीन खेळणी
टाक यात यावी व तेथे नातवां ना घेऊन येणा-या आजी-आजोबां ना बस यासाठी बच टाक यात यावेत. मा.योिगता ाने र नागरगोजे , मा.एकनाथ रावसाहेब पवार व मा. अि नी िभमा बोबडे यां चा ताव

िवषय .४ -

भाग . ११ मधील िशवतेजनगर जवळील मैलाशु दीकरण क ा या दु गधीमु ळेतेथील नागरीक त झालेले
आहेत. ती दु गधी इतर पस नये हणू न तेथे फॉग ग िस टीम बसिवणे बाबत. - मा.योिगता ाने र नागरगोजे ,
मा.एकनाथ रावसाहेब पवार व मा. अि नी िभमा बोबडे यां चा ताव

िवषय .५ - तळवडे येथील अि नशामक क ास कै . नामदेव बाळा भालेकर अि नशामक क असे नामकरण करणेबबात. मा.पं कज द ा य भालेकर, मा.सं गीता भाकर ता हाणे, मा. िवण महादेव भालेकर व मा. पौिणमा रिवं सोनवणे
यां चा ताव
-----------------------------िवषय - १
िदनां क - १/१/२०१८
सु चक - मा.योिगता ाने र नागरगोजे
सु चक - मा. अि नी िभमा बोबडे

ठराव . -६
िवभाग – अनु मोदक – मा.एकनाथ रावसाहेब पवार
अनु मोदक –

भाग . ११ मधील दु गानगर शेजारील गोपीनाथ मुं डे चौकाचे अिधकृ त नामकरण क न चौकाचे सु शोिभकरण करणे व
नवीन फलक लावणे.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला.
---------------

िवषय
िदनां क
सु चक
सु चक

-२
- १/१/२०१८
- मा.योिगता ाने र नागरगोजे
- मा. अि नी िभमा बोबडे

ठराव . -७
िवभाग – अनु मोदक – मा.एकनाथ रावसाहेब पवार
अनु मोदक –

भाग .११ मधील वामी िववेकानं द ि डा सं कु ल मधील टॉयलेट मेन गेट समोरच अस यामु ळे पाठीमागे मैदान आहे
हे नागरीकां या ल ात येत नाही. तरी ते टॉयलेट गेट समो न कं पाऊं ड या बाजू ला थलां तर करावे व सव ि डा सं कुल मधील
दु तीचीकामे करणे.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला.
---------------

िवषय
िदनां क
सु चक
सु चक

-३
- १/१/२०१८
- मा.योिगता ाने र नागरगोजे
- मा. अि नी िभमा बोबडे

ठराव . - ८
िवभाग – अनु मोदक – मा.एकनाथ रावसाहेब पवार
अनु मोदक –

भाग . ११ मधील फु लेनगर येथील िस दाथ गौतम बु द उदयानातील नादु त खेळणी काढू न नवीन खेळणी टाक यात
यावी व तेथे नातवां ना घेऊन येणा-या आजी-आजोबां ना बस यासाठी बच टाक यात यावेत
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला.
--------------िवषय
िदनां क
सु चक
सु चक

-४
- १/१/२०१८
- मा.योिगता ाने र नागरगोजे
- मा. अि नी िभमा बोबडे

ठराव . - ९
िवभाग –
अनु मोदक – मा.एकनाथ रावसाहेब पवार
अनु मोदक –

भाग . ११ मधील िशवतेजनगर जवळील मैलाशु दीकरण क ा या दु गधीमु ळतेे थील नागरीक त् झालेले आहेत. ती
दु गधी इतर पस नये हणू न तेथे फॉग ग िस टीम बसिवणे .
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला.
---------------

िवषय
िदनां क
सु चक
सु चक

-५
- १/१/२०१८
- मा.पं कज द ा य भालेकर
- मा.सं गीता भाकर ता हाणे

ठराव . - १०
िवभाग – अनु मोदक – मा. िवण महादेव भालेकर
अनु मोदक – मा. पौिणमा रिवं सोनवणे

िवषय - तळवडे येथील अि नशामक क ास कै नामदेव बाळा भालेकर अि नशामक क असे नामकरण करणे.
िवषय . ५ चा िवचार पु िढल सभेचे वेळी करणेत यावा.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला.
--------------यानं तर मा . सभापती यां नी सभा सं प याचे जािहर के ले.

सही/(साधना अं कुश मळे कर)
सभापती
फ भाग सिमती िनगडी,

िपं परी िचं चवड महानगरपािलका
फ े ीय कायालय,िनगडी ४४
.फ ेका/सभा/कािव/१२/२०१८
िदनां क. ३/१/२०१८
सही/शासन अिधकारी
तथा
सिचव ( सभाशाखा )
त – सव सं बं िधत शाखा मु ख व शाखािधकारी यां चेकडे
पु ढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.

