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पं पर चं चवड महानगरपा लका, फ
कायप का

भाग कायालय

मांक १२

सभावृ तांत
दनांक:- ११/३/२०१५
पं पर

वेळ. दु पार १२.०० वा.

चं चवड महानगरपा लके या फ

११/३/२०१५ रोजी दु पार १२.०० वाजता फ

भाग स मतीची मा सक सभा

े ीय कायालयातील “राजष

दनांक

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

२.

मा. पौण मा र वं

३.

मा.

हे े सु रेश रं गनाथ

४.

मा.

वाती

५.

मा. जाधव साधना रामदास

६.

मा. पवार संगीता शाम

७.

मा. बो-हाडे शु भांगी संजय

८.

मा. ( चखले ) मराठे अि वनी अिजत

९.

मा. ठाकरे मंदा कनी अजु न
या शवाय

(आ पा) सोनवणे

मोद साने

ी. दल प गावडे

ी.पी.जी.जाधव लेखा धकार ,
अ भयंता ( व),
कांबळे ,

सभापती

े ीय अ धकार ,

ी. वजय वाघमारे

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

ी. द प पु जार उप.अ भयंता (झो नपु / था),

ी.डी.बी.सपताळे , आबासाहे ब ढवळे उप अ भयंता,

अ धकार ,
वभाग,

ी.पी.एम.गायकवाड उदयान अ ध क,
ी.मोरे

शासन अ धकार ,

सी.सी उदयान

सहा यक,

ी.गायकवाड एस.पी. उदयान सहा यक,

ी.राज

राणे,

ी. वशाल

ी. दाते ट .एच सहा.आरो य

ी.फुगे एन.जे.

डा पयवे क,

डा

ी.गायकवाड ट .डी. उदयान सहा यक,

ीम.पी.पी.गाडेकर, मु य ल पक इ. अ धकार

सभेस उपि थत होते.
मा.सभापती
द.११/२/२०१५

यांनी

सवाचे

कायप का

वागत

. ११

क न

सभा

सु

करावी

असे

सां गतले.

या सभेचा सभावृ तांत कायम करणेत आला.

स मा.सद य/सद या यांनी खाल ल मु यांवर चचा केल
मा. वाती साने:-

भाग

.३ चखल , ये थे पा याचा मोठा

नाह . रोज १ टँ कर पाणी दे णार होते. तेह
कर यासाठ

नळ नाह . वेळेवर

टाका. सोनवणेव ती ये थे
वाढत आहे .

न आहे . पाणी वेळेवर ये त

दले जात नाह . टॉयलेट

लॉक

व छ

व छता होत नाह . रामदासनगर ये थे २” पाईपलाईन

ेनेजलाईन आव यक आहे .

ेनेजलाईन नस यामु ळे अनारो य
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मा.

े ीय अ धकार :- या माग याबाबत पाणीपु रवठा आ ण जल न:सारण

संबं धत

ी. वजय

शं दे (क न ठ अ भयंता),

वभागाचे

ी.आबासाहे ब ढवळे (उपअ भयंता) यांनी

स वर कायवाह करावी.
ी. वजय

शं दे:- (क न ठ अ भयंता) संडास

लॉकसाठ १३ माचपयत नळ जोड

दला

जाईल. असे सां गतले.
मा.साधना जाधव:-

भाग

.५ जाधववाडी कु दळवाडी ये थील रोकडेव ती, जाधववाडी

मंद रा या मागे पा या या टा या आहे त.

याला चरा पडले या आहे त. दरवाजे तु टले ले

आहे त. या वर त बदलणेत या यात. तसेच पाणी पंपींगसाठ जनरे टर अनेकदा डझेलमु ळे
बंद असतो. . डझेल या कारणामु ळे जनरे टर बंद पडता कामा नये . नवीन मोटर बस वणेत
यावी. चौकांम ये , शाळे जवळ ग तरोधक गरजे चे आहे ते लवकर तयार करावेत. उदयान
अदयापी वक सत केले नाह ते वक सत करावे आ ण मु लांसाठ नवीन खेळणी बसवावीत.
ी.पी.एम.गायकवाड:अ भ ायासाठ मु लेप

उदयान

अध क

यांनी

ताव

झालेला

आहे .

स या

तो

वभागाकडे पाठ वला आहे . दोन ते तीन म ह या या आत नवीन

खेळणी बस वल जातील.
मा. े ीय अ धकार :- पा या या टा यांचे दरवाजे वे डींग क न वर त बसवावेत.
मा.स तश इंगळे :- टा या बसवु न झालेनंतर दरवाजे बस वणे सोई कर होईल.
मा.मंदा कनी ठाकरे :यवसाय करतात व

भाग

. २८ मासु ळकर कॉलनीतील र

यावर जे भाजी व फळे

यांनी हॉकस अंतगत अज सादर केले ले आहे त.

या पा

अज

धारकांना मासु ळकर भाजी मंडईतील र त गाळे ३ वष कालावधीसाठ करारनामा क न
भाडयाने दे णेत यावेत.
मा. े ीय अ धकार :- ललाव प दतीने करता ये ते का हे पाहु न घेवु न, तशी जा हर नोट स
स द क . हॉकस झोन मधील पा

लाभाथ ना बस वणे व पु नवसन करणेबाबतह

क . सदर कायवाह स काय तर मा यता घे यात ये ईल.
मा.मंदा कनी ठाकरे:-

ेनेज लाईनचे कामकाज अजु न झाले ले नाह .

ी. आबासाहे ब ढवळे :- ये या आठ दहा दवसात हे काम केले जाईल.

वचार
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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 कोयनानगर ये थील उदयानातील
सां कृ तीक काय मास कायम

ी. व नहता गणपती मं दरात धा मक व
व पी परवानगी दे णेबाबत.

मा.व नता थोरात व मा.शु भांगी बो-हाडे यांचा
वषय

.२ ठराव
ऐवजी

ताव

. ३५ वषय नं. २ दनांक १०/९/२०१४ म ये व नहता गणेश माग
ी. व नहता गणपती माग दु

ती करणेबाबत

मा. व नता थोरात व मा.शु भांगी बो-हाडे यांचा
वषय

ताव

.३ इन या मॉल समोर ल फायबर मु तार काढू न टाकणे बाबत
मा.अि वनी मराठे ( चखले) व मा. वाती साने यांचा

वषय

.४

ताव

नगडी गावठाण मधील चौकास करण सु दाम काळभोर असे नाव दे णेबाबत
मा. अि वनी मराठे ( चखले) व मा. वाती साने यांचा

वषय

.५

ताव

सावज नक वाचनालयाला “लोकमा य बाळ गंगाधर टळक” असे नांव
दे णेबाबत.
मा. अि वनी मराठे ( चखले) व मा. वाती साने यांचा

वषय

.६

नगडी अंकु श चौक मधू न साईनाथ नगर जाणा-या र

ताव
यास “कै.बाबु राव

गणपत काळभोर माग” असे नांव दे णेबाबत.
मा. अि वनी मराठे ( चखले) व मा. वाती साने यांचा
वषय

.७

द.९/११/२०१२ चे

भाग स मती बैठक तील मंजू र ठराव

चखल मोरे व ती,
१ ते ७ वी पयतचे
सदरचे शाळे स

ताव
मांक १०७ मधील

हे ेव ती ये थील न याने बांधले या इमारतीम ये इय ता
ाथ मक वदयालयाचे शै

ान योती सा व ीबाई फुले

णक कामकाज चालू असू न
ाथ मक वदयालय अशी दु

करणेबाबत
मा.मंदा कनी ठाकरे व मा.पौण मा सोनवणे यांचा

ताव

ती
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ठराव

.५६

वषय

द.११/३/२०१५

.१

वभाग:-

सु चक:- मा.मंदा कनी ठाकरे

अनु मोदक:- मा.पौ णमा सोनवणे

संदभ:- मा.मंदा कनी ठाकरे व मा.पौ णमा सोनवणे यांचा द. ११/३/२०१५ चा
वषय:- ड

यू से टर ते मंडई पयत असले या र

याला

ताव

व.बाबु राव ठाकरे (गु जी) माग

असे नांव दे णेबाबत
भाग
र

याला

. २८ मासु ळकर कॉलनी ये थे ड

यू से टर ते मंडईपयत असले या

व.बाबु राव ठाकरे (गु जी) माग असे नांव दे याचा वषयास माझे सहकार

मा.समीर मासु ळकर यांनी मा यता न द यामु ळे सदर वषय द तर दाखल करणेत यावा.
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
----सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले.
ठराव

.५७

वषय

द.११/३/२०१५

.२

वभाग:-

सु चक:-मा.व नता थोरात

अनु मोदक:- मा. शु भांगी बो-हाडे

संदभ:-मा. व नता थोरात व मा. शु भांगी बो-हाडे यांचा द. ११/३/२०१५ चा
वषय:- कोयनानगर ये थील उदयानातील

ताव

ी. व नहता गणपती मं दरात धा मक व

सां कृ तीक काय मास कायम व पी परवानगी दे णेबाबत
पं पर

चं चवड मनपा ह ीत कोयनानगर ये थील मनपाचे सावज नक उदयानात

ी. व नहता गणपती मंद र असु न सन १९९८ पासु न कोयनानगर कृ ती स मती या
मा यमातु न सव ध मय धा मक काय म, गणेशो सव, कोजा गर , वधापन

दवस,

गु णगौरव, काय म घेत आहे . काय म घेत असताना आवाजाचा कं वा इतर कु ठ याह
बाजु चे लोकांना

ास होणार नाह यांची काळजी घेत आहे त.

तर कोयनानगर कृ ती स मतीला काय म घे यास कायम व पी परवानगी दे णेस
मा यता दे णेत ये त आहे .
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
---ठराव

.५८

वषय

द.११/३/२०१५

वभाग:-

सु चक:-मा.व नता थोरात
संदभ:- मा.व नता थोरात

.३

अनु मोदक:- मा. शु भांगी बो-हाडे
व मा. शु भांगी बो-हाडे यांचा द.११/३/२०१५ चा

वषय:- दनांक १०/९/२०१४ ठराव

.३५ वषय नं.२ म ये दु

ती करणे बाबत

ताव
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दनांक १०/९/२०१४ रोजी ठराव
असे नामकरण

झाले ले आहे .

.३५ वषय

.२ म ये “ व नहता गणेश माग”

याऐवजी “ ी. व नहता गणपती माग” नामकरण करणे स

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

.५९

वषय

द.११/३/२०१५

.४

वभाग:-

सु चक:-मा. अि वनी मराठे ( चखले)
संदभ:- मा. अि वनी

अनु मोदक:- मा.

मराठे ( चखले) व मा.

वाती साने

वाती साने यांचा द.११/३/२०१५ चा

ताव

वषय:- इन या मॉल समोर ल फायबर मु तार काढू न टाकणे बाबत
नगडी गावठाण मधील जु ना एन एच ४ र
फायबर मु तार आहे .

या मु तार ची

वाईट अव थेत तु टले ल आहे .

व छता कधीह नसते ती फायबर मु तार अ यंत

यामु ळे

मु तार ची दु राव था झालेल आहे.

याशेजार व इन या मॉल जवळ

या प रसरात सव

दु गधी पसरले ल आहे ,

या

यामु ळे नाग रकांम ये व म हलांम ये असंतोष नमाण

झाला आहे . तर सदर फायबर मु तार लवकरात लवकर काढू न टाकणे स मा यता दे णेत
ये त आहे .
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
--ठराव

.६०

वषय

द.११/३/२०१५

.५

वभाग:-

सु चक:-मा.अि वनी मराठे ( चखले)

अनु मोदक:- मा.

संदभ:-मा.अि वनी मराठे ( चखले) व मा.
नगडी मधील मगर

वाती साने

वाती साने यांचा द.११/३/२०१५ चा

ग ट हाऊस जवळ जो चौक आहे

ताव

या चौकास “कै. करण

सु दाम काळभोर चौक” असे नांव दे णेस मा यता दे णेत ये त आहे .
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
--ठराव

.६१

वषय

द.११/३/२०१५

.६

वभाग:-

सु चक:-मा.अि वनी मराठे ( चखले)

अनु मोदक:- मा.

संदभ:- मा. अि वनी मराठे ( चखले) व मा.

वाती साने

वाती साने यांचा द.११/३/२०१५ चा

नगडी गावठाण बहार सोसायट जवळ पं पर

ताव

चं चवड महानगरपा लके या वतीने

सावज नक वाचनालय उभार यात आले आहे . या वाचनालयाला “लोकमा य बाळ गंगाधर
टळक वाचनालय” असे नांव दे णेस मा यता दे णेत ये त आहे .
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
---
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ठराव

.६२

वषय

द.११/३/२०१५

वभाग:-

सु चक:-मा.अि वनी मराठे ( चखले)

अनु मोदक:- मा.

संदभ:- मा. अि वनी मराठे ( चखले) व मा.
वषय:-

.७
वाती साने

वाती साने यांचा द.११/३/२०१५ चा

नगडी अंकु श चौक मधू न साईनाथ नगर ये थे जाणा-या र

ताव

यास कै.बाबु राव

गणपत काळभोर माग असे नांव दे णेस मा यता दे णेत ये त आहे .
सदर ठराव सवानु मते मा य झाला.
--ठराव

.६३

वषय

द.११/३/२०१५

.८

वभाग:-

सु चक:-मा.मंदा कनी ठाकरे

अनु मोदक:- मा. पौ णमा सोनवणे

संदभ:-मा.मंदा कनी ठाकरे व मा.पौ णमा सोनवणे यांचा द. ११/३/२०१५ चा
वषय:- द. ९/११/२०१२ चे
दु

भाग स मती बैठक तील मंजू र ठराव

ताव

मांक १०७ मधील

तीबाबत
चखल मोरे व ती,

ते ७ वी पयतचे
“सा व ीबाई फुले
ठराव

हे ेव ती ये थील न याने बांधले या इमारतीम ये इय ता १ ल

ाथ मक व यालयाचे शै

णक कामकाज चालू असू न सदरचे शाळे स

ाथ मक वदयालय” असे नामकरण करणेस उपसु चने सह द. ९/११/२०१२

. .१०७ अ वये मा यता दे यात आल होती. सदर ठरावात खाल ल माणे दु

ती

सु च वणेत आल .
चखल मोरे व ती,

हे ेव ती ये थील न याने बांधले या इमारतीम ये इय ता १ ल

ते ७ वी पयतचे

ाथ मक व यालयाचे शै

सा व ीबाई फुले

ाथ मक

णक कामकाज चालू असू न सदरचे शाळे स

वदयालय ऐवजी “ ान योती सा व ीबाई फुले

ाथ मक

वदयालय” असे नामकरण करणे स 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/४०/२०१५

फ

द.११/३/२०१५

भाग स मती
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

