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पं पर चं चवड महानगरपा लका, फ
कायप का

भाग कायालय

मांक ११

सभावृ तांत
दनांक:- ११/२/२०१५
पं पर

वेळ. दु पार १२.०० वा.

चं चवड महानगरपा लके या फ

रोजी दु पार १२.०० वाजता फ

भाग स मतीची मा सक सभा दनांक ११/२/२०१५

े ीय कायालयातील “राजष शाहु महाराज सभागृ हात” आयोिजत

करणेत आल होती. सभेस खाल ल स मा.सद य/सद या उपि थत होते.
१. मा.व नता एकनाथ थोरात
२. मा.पौण मा र वं

सभापती

(आ पा) सोनवणे

३. मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बापू
४. मा.भालेकर अ णा दल प
५. मा.साने द ता य बाबु राव (काका)
६. मा.सायकर अजय शंकरराव
७. मा.जाधव साधना रामदास
८. मा.जाधव राहु ल गु लाब
९. मा.पवार संगीता शाम
१०.मा.बो-हाडे शु भांगी संजय
११.मा.ठाकरे मंदा कनी अजु न
१२.मा.मासु ळकर समीर मोरे वर
या शवाय

ी. दल प गावडे

ी. वजय वाघमारे

शासन अ धकार , ी.स तश

इंगळे काय.अ भयंता ( था), संदेश च हाण काय. अ भयंता ( व),

ी. ओबासे काय.अ भयंता

(झो नपु / था),
अ भयंता,

ी.राज

े ीय अ धकार ,

राणे,

ी. वशाल कांबळे ,

ी.डी.बी.सपताळे , आबासाहे ब ढवळे

ी. दाते ट .एच सहा.आरो य अ धकार ,

ीम.पी.पी.गाडेकर,

उप

ी.एन.डी.वाघ मु य

ल पक इ. अ धकार सभेस उपि थत होते.
खाल ल माणे सु चना मांडणेत आ या.
सु चक:- मा.समीर मासु ळकर
पं पर

अनु मोदक:- मा.मंदा कनी ठाकरे

चं चवड महानगरपा लकेचे

कु णचगी, मनपाचे शहर अ भयंता
रं गकम

ी.आ माराम भडे,

नवृ त आरो य वैदयक य अ धकार

ी.एम.ट .कांबळे यांचे वडील

ये ठ प कार

ी. व ल

दु:खद नधन झाले अस याने , यांना या सभेम ये

ी.थ

वनोद व

डॉ.नागकु मार

यापा कांबळे ,

ीम. ाची कु लकण

ये ठ
यांचे

दांजल वाह याची सू चना कर यात आल .

सदर सु चना सवानु मते मा य कर यात आल .
(सवानी दोन म नटे
मा.सभापती यांनी सवाचे
कायप का

. ९ व १०

त ध उभे राहू न
वागत क न सभा सु

दांजल अपण केल .)
करावी असे सां गतले. द.९/१/२०१५

या सभेचा सभावृ तांत कायम करणेत आला.

या
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यानंतर मा. े ीय अ धकार यांनी स मा.सद य/सद या यांना सन २०१४-२०१५ चे सु धा रत
व सन २०१५-२०१६ चे मु ळ अंदाजप काचे स व तर वाचन क न मा हती दे णेत आल .
स मा.सद य/सद या यांची खाल ल माणे चचा करणेत यावी.
मा.शांताराम भालेकर :- पावसाळयापु व ची कामे नाले दु
सफाई करणे, र

यांवर ल ख डे भरणे , मोठया र

लाईनचे वॉल रपेअर करणे .
बदलावीत. पे ह ंग

ती वेळचे वेळी झाल पा हजे.

या या ख डयांची दु

नाले

ती करणे , वॉटर

ेनेज चबर तु टलेले असतात,चबरची झाकणे तु टले ल आहे त. ती

लॉक टाकु न घेणे इ.छोट

कामे करणेकामी मा. े ीय अ धकार

यांनी

संबं धतांना सू चना दया यात असे सां गतले.
मा.शु भांगी बो-हाडे:- सन २०१४-२०१५ चे सु धार त व सन २०१५-२०१६ चे मु ळ अंदाजप काबाबत
वचारणा केल .
अ भयंता झो नपु

यावर से टर

था. यांचेकडे आहे . सभा संप यानंतर दे यात ये ईल, असे सां गतले.

मा.द ता य साने:य

सु

.२२ मधील कामांबाबत अंदाजप काचा तपशील कायकार

ये क

भागाला एकु ण

कती बजेट तरतू द करणेत आल . वकास कामे

आहे त कं वा कसे याबाबत वचारणा केल . कागदावर कामे आहे त, पण

य ात

कामे चालु आहे त का ? हे पाह यासाठ गावडे साहे ब, इंगळे साहे ब, च हाण साहे ब, परजादे साहे ब
यांनी मा या समवेत

भागांची पाहणी करावी.

ी.भाऊ नाईकवाडी, लेखापाल -

थाप य

वभागाने ५२ कामां या,

कामां या आ ण पाणीपु रवठा वभागाने १२ कामां या अशा एकू ण

वदयु त

वभागाने १७

८१ कामां या न वदा काढू न

आदे श दे णेत आले ले आहे त..
मा.शांताराम भालेकर:- अंकु श चौक यमु नानगर,

नगडी ये थील फुटपाथवर ल भाजी

व े ते

बसतात. यामु ळे अ त मण होत आहे . वाहतु क क डी होत आहे . यामु ळे अपघात होतात.

यावर

वर त कारवाई करावी.
मा. द ता य साने, मा.शांताराम भालेकर:- मनपाकडू न जेएनएनयू आरएम काय मांतगत
लॅ ि टक बकेट वाटप कती झाले ? काह लोकांना बकेट मळाले या नाह त याबाबत मा हती
दयावी.
ी.दाते सहा.आरो य अ धकार

- बकेट वाटप रिज टर

ये क कमचा-यांना दे यात आलेले

असू न ते काम पू ण न झा यामु ळे या वभागाकडे याबाबत मा हती उपल ध नाह . २८,७३४ बकेट
ा त झाले ले असू न यापैक २२,६६५ बकेट वाटप झाले ले आहे .
े ीय अ धकार :- स मा.सद य यां या ऑफ सम ये
संपक

मांक यांची न द करतील

करणेत ये ईल.

यानु सार

यांना बकेट मळाले ले नाह . यांचे नांव व

या नाग रकांना बकेट दे णेबाबत पु ढ ल कारवाई
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उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न
घेणेत आले .
वषय

.१

चखल ये थील गट
आर ण अ य

.१६५५ (१) व १६५५ (२) यामधील १८ मटर र

थलांतर त करणेबाबत

मा.शांताराम भाले कर व मा.अजय सायकर यांचा
वषय

.२

याचे

ताव

पीनगर म ये एकता चौकात कमान उभा न “छ पती शवाजी महाराज
वेश वार” असे नामकरण करणेबाबत
मा.शु भांगी बो-हाडे व मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा

ठराव

.५२

ताव
वषय

द.११/२/२०१५

.१

वभाग:-

सु चक:- मा.मंदा कनी अजु न ठाकरे

अनु मोदक:- मा.समीर मोरे वर मासु ळकर

संदभ:- मा.मंदा कनी ठाकरे व मा.समीर मासु ळकर यांचा द. ११/२/२०१५ चा
वषय:- डब यू से टर ते मंडई पयत असले या र

याला

ताव

व.बाबु राव ठाकरे (गु जी) माग

असे नांव दे णेबाबत
वषय

.१ चा वचार पु ढ ल सभेचे वेळी करणेत यावा. ( वषय तहकू ब)
-----

ठराव

.५३

वषय

द.११/२/२०१५

.२

वभाग:-

सु चक:-मा. शांताराम क डीबा भालेकर
संदभ:- मा. े ीय अ धकार यांचेकडील

अनु मोदक:- मा. अजय शंकरराव सायकर
.फ ेका/ न/का व/९४/२०१५ द.७/०२/२०१५ चा

वषय:- सन २०१४-२०१५ चे सु धार त व सन २०१५-२०१६ चे मु ळ अंदाजप क

ताव

भाग

स मतीचे अवलोकनाथ ठे वणेबाबत
पं पर

चं चवड महानगरपा लके या फ

सन २०१५-२०१६ चे मु ळ अंदाजप काचे महारा

े ीय कायालयाचे सन २०१४-२०१५ चे सु धार त व
महानगरपा लका अ ध नयम कलम ९५ नु सार

अवलोकन कर यात ये ऊन पु ढ ल कायवाह साठ पाठ वणे स मा यता दे णेत ये त आहे .
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
---सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले.
ठराव

.५४

द.११/२/२०१५
सु चक:-मा. शांताराम क डीबा भालेकर

वषय

.३

वभाग:अनु मोदक:- मा. अजय शंकरराव सायकर

संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.अजय सायकर यांचा द.११/२/२०१५ चा

ताव
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वषय:- चखल ये थील गट
अ य

.१६५५ (१) व १६५५ (२) यामधील १८ मटर र

यांचे आर ण

थलांतर त करणे बाबत
मौजे

चखल

ये थील गट

आर ण टाक यात आले असु न,
ह यातील ७ एकर

े ापैक

.१६५५ (१) व १६५५ (२) याम ये १८

यामु ळे या गटातील
६.५ एकर

हो याची वेळ आलेल असु न,

े

मटर र

याचे

ी. शवाजी बबन मोरे या शेतक-यां

आर णात ये त असलेने,

या

यांचेवर भू मह न

यांचे कु टू ंब हवाल दल झाले आहे त. यांना भूमीह न होवू नये त

याकर ता १६५५ (१) व १६५५ (२) या गटातील १८ मटर र
.१६५४ या सरकार गायरानाचे

े ावर

याचे आर ण र

क न ते गट

थलांतर त करणे कामी मा यता दे णेत ये त आहे .सदर

ठराव कायम हो याची वाट न पाहता मा.शहर सु धारणा स मतीमाफत मा.महापा लका सभेकडे
पाठ वणेत यावा.
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
-------ठराव

.५५

वषय

द.११/२/२०१५

.४

वभाग:-

सु चक:-मा. शु भांगी संजय बो-हाडे

अनु मोदक:- मा. ठाकरे मंदा कनी अजु न

संदभ:- मा. शु भांगी बो-हाडे व मा. मंदा कनी ठाकरे यांचा द.११/२/२०१५ चा

ताव

वषय:- पीनगर म ये एकता चौकात कमान टाकणेबाबत
पीनगर ये थे

वेश के यावर ती कामगार व ती आहे सदर भागात

वेश वार असावे

अशी नाग रकांची मागणी आहे . तर तेथे कमान उभा न या कमानीचे “छ पती शवाजी महाराज
वेश वार”

असे नामकरण करणेकामी मा यता दे णेत ये त आहे .
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
---

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाह र केले.
सह /(व नता एकनाथ थोरात)
सभापती

जा. .फ ेका/सभा/का व/२५/२०१५

फ

े ीय कायालय

द.११/२/२०१५
सह /शासन अ धकार तथा
स चव (सभाशाखा)
फ
त – सव संबं धत शाखा

मु ख व शाखा धकार

यांचेकडे पु ढ ल यो य या कायवाह साठ रवाना

े ीय कायालय

