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पं पर चं चवड महानगरपा लका, फ
कायप का

भाग कायालय

मांक ९

सभावृ तांत
( द.१०/१२/२०१४ ची तहकुब सभा)
दनांक:- ९/१/२०१५

वेळ.दु पार २.३० वाजता

----------------------------------------------------------------------------------------------------पं पर

चं चवड महानगरपा लके या फ

मा सक तहकुब सभा शु वार

भाग स मतीची

द. १०/१२/२०१४ ची

द. ९/१/२०१५ रोजी दु पार २.३० वाजता फ

े ी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. हे े सु रेश रं गनाथ
४. मा.अ णा दल प भालेकर
५. मा.साधना रामदास जाधव
६. मा.राहु ल गु लाब जाधव
७. मा.नारायण सदा शव ब हरवाडे
८. मा.संगीता शाम पवार
९. मा.तानाजी वठठल खाडे
१० मा.ठाकरे मंदा कनी अजु न
११.मा.मासु ळकर समीर मोरे वर
या शवाय
अ धकार ,
सपताळे

ी. दल प

गावडे

े ीय

अ धकार ,

ी.संदेश च हाण काय. अ भ.( व),
उपअ भयंता,

ी.सी.सी.मोरे

हॉट क चर सु परवायझर,
हॉट क चर सहा यक,
उपि थत होते.

हॉट क चर

वाघमारे

शासन

राणे, उपअ भयंता,

ी.डी.बी.

सु परवायझर,

ी. गायकवाड हॉट क चर सु परवायझर,

ी.बंडवल

इ.एच.,

ी.गायकवाड संद प

ी.एस.एस.कुलकण मु य आरो य न र क इ. अ धकार सभेस

मा.सभापती यांनी सवाचे
सभेचा द. १२/११/२०१४

ी.राज

ी. वजय

वागत क न सभा सु

करावी असे सां गतले.मागील

या सभेचा सभावृ तांत कायप का

सभावृ तांत कायम करणेत आला.

.८

या सभेचा
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ठराव

.४५

वषय

द.९/१/२०१५

.१

वभाग:-

सु चक:- मा.पौण मा र वं

(आ पा) सोनवणे

अनु मोदक:- मा.अ णा दल प भालेकर

संदभ:- मा.पौण मा सोनवणे व मा.अ णा भालेकर यांचा द.९/१/२०१५ चा

ताव

वषय:-नामकरण करणेबाबत
भाग

.१

पीनगर-तळवडे

भागातील

बु द वहारासमोर

छोटे

उ यान

वक सत करणेबाबत आयु तांनी नदश दले आहे त. तसेच या उदयानाचे नामकरण
“कै.तु काराम भागोजी भालेकर” करणेकामी मा यता दे णेत येत आहे .
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
---ठराव

.४६

वषय

द.९/१/२०१५

.२

वभाग:-

सु चक:- मा.पौण मा र वं

(आ पा) सोनवणे अनु मोदक:- मा.अ णा दल प भालेकर

संदभ:-मा.पौण मा सोनवणे व मा.अ णा भालेकर यांचा द.९/१/२०१५ चा

ताव

वषय:- नामकरण करणेबाबत
भाग

.१

पीनगर-तळवडे

भागातील ठाकरे शाळा येथे न वन वाचनालय

झाले असू न सदर वाचनालयास “डॉ.गोसावी सावज नक वाचनालय” असे नामकरण
करणेकामी मा यता दे णेत येत आहे .
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
----
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ठराव

.४७

वषय

द.९/१/२०१५

.३

वभाग:-

सु चक:-मा.पौण मा र वं

(आ पा) सोनवणे

अनु मोदक:- मा.अ णा दल प भालेकर

संदभ:- मा.पौण मा सोनवणे व मा.अ णा भालेकर यांचा द.९/१/२०१५ चा

ताव

वषय:- सन २०१४ -२०१५ चे सु धार त व सन २०१५-१६ चे मू ळ अंदाजप क
छपाईकामी येणा-या खचास मा यता मळणेबाबत.....
फ

े ीय कायालयाचे सन २०१४-१५ सु धार त व सन २०१५-१६ चे मू ळ

अंदाजप क तयार क न
पानांचे एक या
यासाठ

भाग स मतीपु ढे सादर करावयाचे आहे . याकामी अंदाजे २००

माणे ४० अंदाजप क पु तकांची छपाई करणे आव यक असू न,

अंदाजे र कम

पु तकांची तातडीची बाब

पये ४०,०००/- खच अपे

त आहे . सदर अंदाजप काचे

हणू न कोटे शन प दतीने दर मागवू न करारनामा न करता

छपाई क न घेणेस मा यता दे णेत येत आहे .
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
---मा.सभापती यांनी सदरची सभा संप याचे जाह र केले.

सह /(व नता एकनाथ थोरात)
सभापती
फ

े ीय कायालय

जा. .फ ेका/सभा/का व/१२/२०१५
द.

१२/०१/२०१५
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
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पं पर चं चवड महानगरपा लका, फ
कायप का

भाग कायालय

मांक १०

सभावृ तांत
दनांक:- ९/१/२०१५

वेळ.दु पार ३.०० वाजता

----------------------------------------------------------------------------------------------------पं पर

चं चवड महानगरपा लके या फ

९/१/२०१५ रोजी

दु पार ३.०० वाजता फ

सभागृ हात” आयोिजत करणेत आल

भाग स मतीची मासीक सभा

द.

े ीय कायालयातील “राजष शाहु महाराज

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. हे े सु रेश रं गनाथ
४.मा.अ णा दल प भालेकर
५.मा.साधना रामदास जाधव
६.मा.राहु ल गु लाब जाधव
७.मा.नारायण सदा शव ब हरवाडे
८.मा.संगीता शाम पवार
९.मा.तानाजी व ल खाडे
१०.मा.ठाकरे मंदा कनी अजु न
११.मा.मासु ळकर समीर मोरे वर
या शवाय
अ धकार ,

ी. दल प

ी.संदेश

ी.डी.बी.सपताळे ,
सु परवायझर,

गावडे

च हाण

काय.

े ीय

अ धकार ,

ी. वजय

अ भ.( व), ी.राज

ी.सी.सी.मोरे हॉट क चर सु परवायझर,

ी.गायकवाड संद प हॉट क चर सहा यक,

राणे,

वाघमारे
उप

शासन
अ भयंता,

ी.बंडवल इ.एच.हॉट क चर
ी.एस.एस.कुलकण

मु य

आरो य न र क इ. अ धकार सभेस उपि थत होते.
मा.सभापती यांचे परवानगीने खाल ल माणे ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल
क न घेणेत आले.
वषय

.१ ड

यू से टर ते मंडई पयत असले या र

याला

व.बाबु राव ठाकरे

(गु जी) माग असे नांव दे णेबाबत
मा.मंदा कनी ठाकरे व मा.समीर मासु ळकर यांचा

ताव
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वषय

.२

भाग

.२८ मासु ळकर कॉलनी येथील एकू ण १८ सोसायट मधील

पंपशेडला टॅ स न आकारणेबाबत
मा.मंदा कनी ठाकरे व मा.पौण मा सोनवणे यांचा
वषय

.३

भाग

ताव

.९ संभाजी नगर येथे स द वनायक गणपती मंद रा बाजु ने बड

हॅ ल कडे जाणा-या र

यास कै. महादे व उफ आ पा दे साई असे नामकरण

करणेबाबत.
मा.नारायण ब हरवाडे व मा.राहु ल जाधव यांचा
वषय

.४

ठराव
रा

ताव

.३९ ठरावात उपसु चनेसह “ े ीय कायालयाचे काय े ातील
य फेर वाला धोरण मो हमेपासु न अज सादर न केले या

यावसा यकांना वंचीत रहावे लागले आहे . तर

याकामी पु हा न याने

अज मागवु न वं चत यावसा यकांना याबाबतचा ह क मळवु न दयावा”
अशी ठरावात दु

ती करणेबाबत..

मा.सु रेश हे े व मा.तानाजी खाडे यांचा

ताव

स मा सद य/सद या यांची खाल ल माणे चचा झाल .
मा.नारायण ब हरवाडे:१. शाहु नगर म ये

ट लाईटचा

काश पडत नाह , त ार केल क ठे केदारांना फोन

करा असे सां गतले जाते. फोन कोणास करावेत ? हे कळत नाह .
२. टे को रोड ते केएसबी चौक

ट लाईट लागत नाह . सं याकाळी ६.३० नंतर संपू ण

अंधार पडतो अपघात होतात. बी.आर.ट र ता आहे .
३. शाहु नगर म ये टयू ब लाईट बंद आहे त. तेथील थोडया थोडया फांदया काढा. संपू ण
झाड काढु नका. बी.आर.ट र ता आहे .
४. मटे न स पथकाने शाहु नगर म ये सं याकाळी

फरले पा हजे. भागाम ये एवढा

अंधार असतो क गाडयांचे नंबर सु दा दसत नाह .
५.

ा सफॉमर हल वला आहे . परं तु

याचे फ डेशन काढू न टाकलेले नाह .

यामु ळे

अपघाताचा श यता आहे . तो काढू न टाकणेत यावा.

६. शाहु नगर मधील राजष शाहु उदयान अंधारात आहे . लाईटची यव था नाह .
७. राजष शाहु उ यान येथे
८.शाहु नगर येथे
९.ब हरवाडे

थाप य वषयक कामे करणे

ये ठ नाग रकांसाठ

वरं गु ळा क

बांधणे

डांगणाचे प हे लयन वर शेड बांधणे

१०.शाहू नगर मधील सव र

यांचे डांबर करण करणे

११.ब हरवाडे

डांगणावर माती टाकून मैदानाचे सपाट करण करणे

१२.फु टपाथवर

बसणा-या

जागेची यव था क न दे णे

अन धकृ त

भाजी

व े यांना

बस यासाठ

कायम व पी
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मा.सु रेश

हे े :-

वेणीनगर येथे दवे बंद असतात – करारना याचा कालावधी ७ वषा

ऐवजी कमी ठे वणेबाबत सु चना के या.
मा. व नता थोरात:१.कोयनानगर मधील नामकरणा या ठरावाची अंमलबजावणी तातडीने करावी
मा.मंदा कनी ठाकरे :-

भागात औषध फवारणी संपू ण

ठकाणी करणे. र

या या

कडेलाच फवारणी केल जाते.
मा.तानाजी खाडे:-

ेनेज चोकअप होतात. सदर कामे करणा-या ठे केदाराची पु ढ ल बले

थांबवावीत. ठे केदारांची माणसे पैशाची मागणी करतात.
ठराव

.४८

वषय

द.९/१/२०१५

.१

वभाग:-

सु चक:- मा.मंदा कनी अजु न ठाकरे

अनु मोदक:- मा.समीर मोरे वर मासु ळकर

संदभ:- मा.मंदा कनी ठाकरे व समीर मासु ळकर यांचा द. ९/१/२०१५ चा
वषय:- ड

यू से टर ते मंडई पयत असले या र

याला

ताव

व.बाबु राव ठाकरे (गु जी)

माग असे नांव दे णे बाबत
वषय

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

ठराव

.४९

वषय

द.९/१/२०१५

.२

वभाग:-

सु चक:- मा.मंदा कनी अजु न ठाकरे

अनु मोदक:- मा.पौण मा र वं

संदभ:- मा.मंदा कनी ठाकरे व पौण मा सोनवणे यांचा द. ९/१/२०१५ चा
वषय:- भाग

सोनवणे
ताव

.२८ मासु ळकर कॉलनी येथील एकू ण १८ सोसायट मधील पंप शेडला

टॅ स न आकारणेबाबत ( मळकत कर)
भाग

.२८

मासु ळकर

कॉलनी

येथे

बन व यात आले या आहे त व सोसायट म ये

४/५

ब डींग

मळु न

सोसायटया

लॅ ट धारकांना पाणीपु रवठा कर यासाठ

पंप व मोटर बस व यात आले या आहे त. सदर पंप पावसाळयात खराब होवू नयेत,
इले

क वायर व पंप

भजु न शॉक लागु नये यासाठ

पंपशेड बन व यात आलेले

आहे त. अशा शेडला महानगरपा लकेने ( मळकत कर) आका

नये.

सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
---

ठराव

.५०

वषय

द.९/१/२०१५

.३

वभाग:-

सु चक:- मा.नारायण सदा शव ब हरवाडे

अनु मोदक:- मा.राहु ल गु लाब जाधव

संदभ:- मा.नारायण ब हरवाडे व मा.राहु ल जाधव यांचा द.९/१/२०१५ चा
वषय:-

भाग

कडे जाणा-या र

ताव

.९ संभाजीनगर येथे स द वनायक गणपती मंद रा बाजु ने बड
यास कै. महादे व उफ आ पा दे साई असे नामकरण करणेबाबत

हॅ ल
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भाग

.९ संभाजीनगर येथे

हॅ ल कडे जाणा-या र

स द वनायक गणपती मंद रा बाजु ने बड

यास “कै. महादे व उफ आ पा दे साई” असे नामकरण करणेस

मा यता दे णेत येत आहे . सदर सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता कायवाह
करणेत यावी
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
------

ठराव

.५१

वषय

द.९/१/२०१५

.४

वभाग:-

सु चक:- मा.सु रेश

हे े

संदभ:- मा.सु रेश

हे े व मा.तानाजी खाडे यांचा यांचा द.९/१/२०१५ चा

वषय:- ठराव

अनु मोदक:- मा.तानाजी खाडे

.३९ वषय

.१ फ

ताव

े ीय स मतीचे वषयां कत ठरावा वारे रा

य

फेर वाला धोरणांतगत काह उपसु चना व शफारशी दे वु न, ठराव पार त कर यात आला
होता.

परं तु

या

ठरावा या

वृ तांताम ये “ े ीय

मो हमेपासु न अज सादर न केले या

काय े ातील

यावसा यकांना याबाबतचा ह क मळवु न

ती सु च वणेत येत आहे .

सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
----मा.सभापती यांनी सदरची सभा संप याचे जाह र केले.
सह /(व नता एकनाथ थोरात)
सभापती
फ

े ीय कायालय

जा. .फ ेका/सभा/का व/१२/२०१४
द.

१२/०१/२०१५

सह /शासन अ धकार
तथा

स चव (सभाशाखा)
फ
त:- सव संबं धत शाखा

या

यावसा यकांना वंचीत रहावे लागले आहे . तर

याकामी पु हा न याने अज मागवु न वं चत
दयावा” अशी ठरावात दु

कायालयाचे

मु ख व शाखा धकार

यांचेकडे पु ढ ल यो य या कायवाह साठ रवाना

े ीय कायालय

