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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, फ भाग कायालय 

कायप का मांक १३ 

सभावृ तांत 
दनांक:- ८ / ४ / २०१५                               वेळ. दुपार  १२.०० वा. 

        पंपर  च ंचवड महानगरपा लके या फ भाग स मतीची मा सक सभा 

दनांक ८ / ४ /२०१५ रोजी दुपार  १२.०० 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. थोरात व नता एकनाथ                     सभापती 

२.   मा. पौण मा र व ं  (आ पा) सोनवणे 

३.   मा. भालेकर अ णा दल प 

४.   मा. साने द ता य बाबुराव (काका) 

५.   मा. जाधव साधना रामदास 

६.   मा. पवार संगीता शाम 

७.   मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

८.   मा. बो-हाडे शुभांगी संजय 

९.   मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन 

१०.   मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

    

    या शवाय ी. दल प गावडे े ीय अ धकार , ी. वजय वाघमारे शासन 

अ धकार , ी.स तश इंगळे काय.अ भयंता ( था), संदेश च हाण काय. अ भयंता 

( व), ी. द प पुजार  उप.अ भयंता (झो नपु / था), ी. वशाल कांबळे, 

ी.डी.बी.सपताळे, आबासाहेब ढवळे उप अ भयंता, ी. दाते ट .एच सहा.आरो य 

अ धकार , ी.पी.एम.गायकवाड उदयान अ ध क, ी.गायकवाड ट .डी. हॉट चरल 

सुपरवायझर, ी.बंडवल ई.एच. हॉट चरल सुपरवायझर ीम.पी.पी.गाडेकर, 

ी.एन.डी.वाघ मु य ल पक इ. अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

     मा.सभापती यांनी सवाचे वागत क न सभा सु  करावी असे सां गतले. 

मा. शासन अ धकार  यांनी द. ११/३/२०१५ कायप का . १२ या सभेचा 

सभावृ तांत वाचन क न कायम करणेत आला. 
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स मा.सद य/सद या यांनी खाल ल मु यांवर चचा केल  

मा. सुलभा उबाळे:- बोधनकार ठाकरे यांचा पुतळा माझे भागात वखचाने 

बस वणेबाबतचा ठराव भाग स मतीम ये पा रत आहे. परंतु अदयापी ते 

भागाम येच ल बत आहे.  

मा. े ीय अ धकार :- सव सद यांना नामकरणाचे ठरावांचा तप शल दयावा. 

मा.स तश इंगळे:- याबाबत कायवाह साठ  वलंब झाला आहे. याब ल दल गर  

य त करतो आ ण याबाबतची कायवाह  १० दवसापयत पुण क  असे सां गतले. 

मा..बो-हाडे शुभांगी:- ेनेज उघडी आहेत. औषधफवारणी बाबत वलंब होत आहे. 

ी. दात:े- वाईन यूची मो हम सु  होती. याचबरोबर हाय संथ काढणेकर ता 

कमचार  पाठ वले होते. उदयापासुन धुर करण / औषधफवारणी होईल.  

मा.साधना जाधव:- मोठे नाले आहेत. पाणी ओसंडून वाहते. औषध फवारणी वेळेवर 

होत नाह .  

मा. े ीय अ धकार :- याकर ता आठवडयाचे वेळाप क केले आहे. या माणे काम सु  

करावे. हाय संथचे काम बंद क न, धुर करण / औषधफवारणी सु  करा. 

मा. संगीता पवार:- सभेम ये वचारले या कामांबाबत आरो य वभागाचे अ धकार  

फ त सांगतात. य ात वॉडात काम होतच नाह . 

मा.साधना जाधव:- मोठे ना यावरचे चबरचे काम अपुण आहे. यासाठ  नागर कांचे 

बोलणी खावे लागतात. काम वेळेत होत नाह त तर टडर कशाला काढता. 

मा. े ीय अ धकार :- ी.ढवळे याबाबत जातीने ल  घालुन आज/उदया चबरचे 

काम पुण करावे. 

मा.साधना जाधव:- पा याची टाक ला चरा पड यात, पाणी वाहते. संडास लॉक 

तु ंबलेत. याबाबत काह च कायवाह  होत नाह . 

मा. े ीय अ धकार :- लॅि टक टाक ऐवजी समटची टाक  बांधावी. जेणेक न पाणी 

गळती होणार नाह . पाईपह  लोखंडी बसवावेत. 

मा.सुलभा उबाळे:- नामकरणाचे यापूव  झाले या परंतु लं बत असले या ठरावां या 

ती मळा यात.  

मा. शासन अ धकार :- “अ” भागाकडे मागणी केल  आहे. परंतु अदयापपयत 

मा हती मळाल  नाह . 

मा. े ीय अ धकार :- भागाकडे ठरावा या ती माग यापे ा मागील २ वषाचे 

संबं धत ठरावां या ती वेब साईडव न उपल ध क न घेवून, स मा.सद यांना 

दया यात. 

मा. शासन अ धकार :- ऐनवेळचा वषय, शवसेना मुख हंदूहदयस ाट वग य 

बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बोधनकार ठाकरे सं थेमाफत वखचाने उभार यास 
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ठराव कायम हो याची वाट न पाहता मा.महापा लका सभेकडे पाठ वणेस मा यता 

देणेबाबत. 

मा. े ीय अ धकार :- मा. व नताताई थोरात यांचे अ य तेखाल  गे या वषात सव 

सभा कामकाज उ तम पार पाडले यांची अखेरची सभा असलेने यांचे आभार य त 

क न, पु पगु छ देवुन स कार कर यात आला.  

उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 

दाखल क न घेणेत आले. 

 

वषय .१    भाग .११ यमुनानगर येथील बोधनकार ठाकरे डा संकुल येथे  

            व. मनाताई ठाकरे यांचे पुतळयाऐवजी मा. शवसेना मुख            

            हंदू दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बोधनकार ठाकरे  

      डा वकास सं थे या खचाने उभारणेस मा यता मळणेबाबत........... 

 

            मा.सुलभा उबाळे व मा.संगीता पवार यांचा ताव 

 

     सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 

ठराव . ६४                                 वषय . १ 

द. ८/४/२०१५                                 वभाग:- ....... 

सुचक:-मा.सुलभा उबाळे                         अनुमोदक:- मा. संगीता पवार 

 

     संदभ - मा.सुलभा उबाळे व मा. संगीता पवार यांचा द. ८/४/२०१५ चा ताव 

 

     वषय - भाग .११ यमुनानगर येथील बोधनकार ठाकरे डा संकुल येथे  

            व. मनाताई ठाकरे यां या पुतळयाऐवजी मा. शवसेना मुख  

            हंदू दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बोधनकार ठाकरे डा  

            वकास सं थे या खचाने उभार यास मा यता मळणेबाबत........... 
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     भाग .११ यमुनानगर येथील बोधनकार ठाकरे डा संकुल येथे 

व. मनाताई ठाकरे यां या पुतळयाऐवजी मा. शवसेना मुख हंदू दयस ाट 

बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा बोधनकार ठाकरे वकास सं थे या खचाने उभारणेस 

मा यता देणेत येत आहे.. 

     सदरचा वषय कायम हो याची वाट न पाहता मा. महापा लका सभेकडे 

पाठ वणेत यावा. 

             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                      --- 

        यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाह र केले. 

            सह /-   

    (व नता एकनाथ थोरात) 

 सभापती 

  फ भाग स मती 

                                                   

जा. .फ ेका/सभा/का व/५६/२०१५ 

दनांक:- ८/४/२०१५                                          सह /- 

शासन अ धकार  

तथा 

स चव (सभाशाखा) 

फ े ीय कायालय 

 

 

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार 

     यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना  

 

 

 

 

 

 
 

 


