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पंपर  चंचवड महानगरपा लका,फ े ीय कायालय 
कायप का मांक ६ 

सभावृ तांत 
द.१०/९/२०१४           वेळ. द.ु१२.०० वाजता 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पंपर चंचवड महानगरपा लके या फ भाग स मतीची द.१०/९/२०१४ रोजी दुपार १२.०० 
वाजता फ े ीय कायालयातील सभागृ हात सभा आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेस खाल ल 
स मा.सद य/सद या उपि थत होते. 

१. मा.व नता एकनाथ थोरात                   सभापती 
२. मा.सोनवणे पौण मा र वं  (आ पा) 
३. मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बापू 
४. मा.भालेकर अ णा दल प 
५. मा. वाती मोद साने 
६. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव 
७. मा.पवार संगीता शाम 
८. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
९. मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
या शवाय ी. दल प गावडे े ीय अ धकार ,  ी.सतीश इंगळे कायकार  अ भयंता थाप य, 

ी.संदेश च हाण कायकार  अ भयंता वदयुत, ी. वजय वाघमारे शासन अ धकार , ी. व वास 
नगरे कायालयीन अ ध क, ी.राणे आर. ह . उपअ भयंता थाप य, ी. ह .जी.कांबळे उपअ भयंता 
थाप य, ी. शतोळे एस.के. क न ठ अ भयंता, ी.सी.सी.मोरे, ी.डी.डी.गायकवाड हाट क चर 

सुपरवायझर इ याद  अ धकार  सभेस उपि थत होते. 
मा.सभापती यांनी सवाचे वागत क न सभा सु  करावी, असे सां गतले. मागील सभेचा 

हणजेच द.२३/७/२०१४ व द.१३/८/२०१४ या सभेचा सभावृ तांत कायप का मांक ४ व ५ या 
सभेचा सभावृ तांत कायम करणेत आला. 

े ीय अ धकार  मा. दल प गावडे व कायकार  अ भयंता ( थाप य वभाग) मा.एस.एन.इंगळे 
यांचे वागत मा.सभापती व इतर स मा.सद य यांचे ह ते कर यात आले.  
 मा.सभापती यांचे परवानगीने खाल ल माणे ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेत आले. 
वषय .१   मा.अ णा भालेकर व मा.शुभांगी बो-हाडे 
  कोयनानगर से टर नं.१९ मधील मागास " व नहता गणेश माग" असे नामकरण  
            करणेबाबत 
वषय .२   मा.अ णा भालेकर व मा.शुभांगी बो-हाडे यांचा ताव 
  . .४ कृ णानगर येथील पाईन रोड ते शवाजी पाक र याचे डांबर करणा ऐवजी  
            महा मा फुले नगर येथील हॉटेल शवशंकर ते त पती हौ.सोसायट  व माऊल   
            हौ.सोसायट  समोर ल र यांचे डांबर करण करणेबाबत 
वषय .३    मा.शांताराम भालेकर व मा.पौण मा सोनवणे यांचा ताव 
  भाग .१ पीनगर तळवडे येथे ा.आरो य क  सु  होत आहे. यास " व.शंकरराव  
            बारकुजी देशमुख ा.आरो य क  पीनगर" असे नामकरण करणेबाबत 
वषय .४   मा.शांताराम भालेकर व मा.पौण मा सोनवणे यांचा ताव 
  भाग .१ मधील बोधनकार ठाकरे शाळेतील खेळाचे मैदानास "कै.नामदेव हर   
            भालेकर" असे नामकरण करणेबाबत 
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स मा.सद य/सद या यांची खाल ल माणे चचा झाल . 
 मा.नारायण ब हरवाडे:- 
१.सभागृ ह मोठे असावे, जेणे क न स मा.सद य व अ धकार  हे समोरासमोर बस याची आसन 
यव था असावी. कमचार  वग अपुरे आहे. ेनेज लाईन वारंवार चोकअप होतात. आरो याचे 
कमचार  वेळेवर येत नाह . यामुळे घाणीचे सा ा य वाढते. रोजचे रोज कचरा उचलला जात नाह . 
अ व छतेमळेु रोगराईचे माण वाढलेले आहे. वदयुत पोलवर दवे लागत नाह . फोन क नह  
कोणीह  साईटवर येत नाह . बोड, फे स ्  आचारसं हतेमुळे बोड काढताना फाटले जातात. ते यो य 
प दतीने झाकले जाईल. नुकसान होऊ देवू नये. 
 मा.भालेकर शांताराम:- 
ेनेज वारंवार चोकअप होतात. व छता होत नाह . आजार वाढत आहे. कचरा उचलणा-या गाडया 

येत नाह . दवे लागत नाह . 
 मा.शुभांगी बो-हाडे:- 
वॉडातील दवे लागत नाह . परंतु चौकातील दवे लागले पा हजे. मधुकर पवळे ीज खाल  दवे 
लागत नाह . ह  बाब यो य नाह . कृपया चौकातील दवे लागले पा हजे. याची द ता घेणे. 
पाणीपुरवठा यवि थत होत नाह . 
 मा.संगीता पवार:- 
से. .२२ वॉड हा झो नप ु वभागात अस यामुळे वदयुतची कामे होत नाह . केबल ल बकळत 
असतात. वदयुत मीटर लावत नाह . मा या वॉडातील कोणतीच कामे होत नाह . भागात व छता 
रोजचे रोज होत नाह . रोगराईचे माण वाढत आहे. लहान मुलांना तकार कर याची श ती कमी 
असते. यामुळे कच-या या गाडया रोज या रोज भागात आ या पा हजेत. 
 मा. वाती साने:- 
चखल तील आर ण .१/९९ गट नं.१६४४ येथील नयोजीत शाळे या न वदा येचे काम पुण 
झालेले आहे. भुमीपूजन झालेले आहे. काम वेगात सु  करावे. अंतगत र ते, डांबर करण झालेले 
नाह . पाणीपुरवठा यवि थत होत नाह . 
 मा.पौण मा सोनवणे:- 
अ धकार  यवि थत संभाषण कर त नाह . ड युचे ण वाढत आहे. भागात व छता होत नाह . 
कच-यांचे माण वाढत आहे. सव सोसायट म ये औ णीक धुर करण, औषध फवारणी होत नाह .   
 
ठराव .३४        वषय .१ 
द.१०/९/२०१४        वभाग:-भुमीिजंदगी 
सुचक:-मा.व नता थोरात                     अनुमोदक:- मा. वाती साने 
संदभ:- मा.व नता थोरात व मा. वाती साने यांचा द. १०/९/२०१४ चा ताव 
वषय:- हॉकस झोन जागा न चीतीकरणाबाबत चचा करणे 

पंपर चंचवड महानगरपा लकेचे फ े ीय कायालयाचे काय े ात हॉकस धारकासाठ  थळे 
व मता नि चत करणे, नकाशे करणे आद बाबत स व तर चचा क न नणय घेणेकामी सदरचा 
वषय बुधवार द. ८/१०/२०१४ रोजी दुपार  १२.०० वाजेपयत तहकुब करणेत यावा. भाग स मतीचे 
मा यते शवाय वषय पुढे पाठवू नये असेह  ठर वणेत आले. 

         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ----- 
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        मा.सभापती यां या परवानगीने येणारे ऐनवेळचे वषय 
 

ठराव .३५        वषय .२ 
द.१०/९/२०१४        वभाग:- थाप य 
सुचक:-मा. अ णा भालेकर                     अनुमोदक:- मा. शुभांगी बो-हाडे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर व मा. शुभांगी बो-हाडे यांचा द. १०/९/२०१४ चा ताव 
वषय:- कोयनानगर से टर नं.१९ मधील था नक नागर क व कोयनानगर वकास कृ त स मती या 
वनंती अज व नामकरण मागणीनुसार कोयनानगर से टर नं.१९ मधील मागास " व नहता गणेश 
माग" असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरचा सभावृ तांत कायम हो याची वाट न 
पाहता पुढ ल कायवाह  करणेत यावी.  
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
        -------  
ठराव .३६        वषय .३ 
द.१०/९/२०१४        वभाग:- थाप य 
सुचक:-मा. अ णा भालेकर                     अनुमोदक:- मा. शुभांगी बो-हाडे 
संदभ:- मा.अ णा भालेकर व मा. शुभांगी बो-हाडे यांचा द. १०/९/२०१४ चा ताव 
वषय:- . .४ कृ णानगर येथील पाईन रोड ते शवाजी पाक र याचे डांबर करण ऐवजी महा मा   
       फुलेनगर येथील हॉटेल शवशंकर ते त पती हौ.सोसायट  व माऊल  हौ.सोसायट  समोर ल  
       र यांचे डांबर करण करणेबाबत. 
  सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील भाग .४ कृ णानगर येथील पाईन रोड ते शवाजी  
       पाक समोर ल र याचे डांबर करणाचे न वदा काढ यात आलेल  आहे. सदर काम          
       करणेऐवजी . .४ मधील शवशंकर हॉटेल ते त पती हौ.सोसायट  हा र ता व          
       महा मा फुले नगर मधील माऊल  हौ. सोसायट  समोर ल र यांचे डांबर करण करणेस  
       मा यता देणेत येत आहे. सदरचा सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता पुढ ल  
       कायवाह  करणेत यावी.  
       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
         ------ 
ठराव .३७        वषय .४ 
द.१०/९/२०१४        वभाग:- थाप य 
सुचक:-मा. शांताराम भालेकर                    अनुमोदक:- मा. पौण मा सोनवणे 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा. पौण मा सोनवणे यांचा द. १०/९/२०१४ चा ताव 
वषय:-नामकरण करणेबाबत 
 भाग .१ पीनगर तळवडे येथे ा.आरो य क  सु  होत आहे. या ा.आरो य क ास 
" व.शंकरराव बारकुजी देशमुख ा.आरो य क  पीनगर" असे नामकरण करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सदरचा सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता पुढ ल कायवाह  करणेत यावी.   
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       --- 
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ठराव .३८               वषय .५ 
द.१०/९/२०१४             वभाग:- थाप य 
सुचक:- मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक:- मा.पौण मा सोनवणे 
संदभ:- मा.शांताराम भालेकर व मा.पौण मा सोनवणे यांचा द.१०/९/२०१४ चा ताव 
वषय:- नामकरण करणेबाबत 
  भाग .१ मधील बोधनकार ठाकरे शाळेतील खेळाचे मैदानास "कै.नामदेव हर  भालेकर" 
असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरचा सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता 
पुढ ल कायवाह  करणेत यावी. 
              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       ------- 
 मा.सभापती यांनी सदरची सभा संपु टात आणून सभा संप याचे जाह र केले. 
 
                  सह /- 
           व नता एकनाथ थोरात 
           सभापती 
           फ े ीय कायालय 
जा. .फ ेका/सभा/का व/११४/२०१४ 
दनांक:- १०/९/२०१४ 
                                                                    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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


