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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, फ भाग कायालय 

कायप का मांक २ 

सभावृ तांत 

( द.८.५.२०१५ ची तहकूब सभा) 

दनांक:- १२ / ६ / २०१५                                      वेळ. दुपार  ११.३० वा. 

        पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची फ भाग स मतीची द. ८/५/२०१५ ची मा सक तहकुब 

सभा दनांक १२ / ६ /२०१५ रोजी दुपार  ११.३० 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. बो-हाडे शुभांगी संजय                     सभापती 

२.   मा. पौण मा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३.   मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बाप ू

४.   मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५.   मा. वाती मोद साने 

६.   मा.थोरात व नता एकनाथ 

७.   मा. सायकर अजय शंकरराव 

८.   मा. जाधव साधना रामदास 

९.   मा. जाधव राहु ल गुलाब 

१०.   मा. ब हरवाडे नारायण सदा शव 

११.   मा.पवार संगीता शाम 

१२.   मा.तानाजी व ल खाडे 

१३.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

१४.   मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन 

 

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

इंगळे कायकार  अ भ.( था), ी.संदेश च हाण कायकार  अ भ.( व), ी.पी.जी.जाधव (लेखा धकार ), 

ी.राणे आर. ह .,उप.अ भ. ( था), ी. द प पुजार , उप.अ भ. ( था.झो नप)ू, ी.कांबळे श.म., 

उप.अ भ. ( था), ी.डी.बी.सपताळे, उप.अ भ. ( व), आबासाहेब ढवळे, उप.अ भ. (ज. न.), ी.नरोटे 

एस.एल. उप अ भ.( था), ी.दाते ट .एच (सहा.आरो. अ धकार ), ी.मोरे चं कांत चंधा हॉट . 

सुपरवायझर, ी.ई.एच.बंडवल हॉट .सुपरवायझर, ी.ट .डी.गायकवाड हॉट .सुपरवायझर, ी.अतुल 

जोशी, क. अ भयंता (पापु) ी. वजयकुमार श ं दे क. अ भयंता (पापु), ी.रोकडे बी.जी. .क.अ भ.  

( व), ीम. भावती गाडेकर मु य ल पक, ी.नंद कशोर वाघ मु य लपीक इ. अ धकार  सभेस 

हजर होते. 

    मा.सभापती यांनी सवाचे वागत क न सभा सु  करावी असे सां गतले. द. ८/४/२०१५ रोजीचे 

सभेचा सभावृ तांत (कायप का .१३), व द. १०/४/२०१५ रोजीचे सभापती नवडणुक (कायप का 

.१) चा सभावृ तांत कायम करणेत आला. 
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                     खाल ल माणे सूचना मांडणेत आल . 

सुचक:- मा. वाती साने                              अनुमोदक:-मा.साधना जाधव 

       महारा ाचे माजी मं ी गो वंदराव आ दक, ी.शुभंम काटे यांचे दु :खद नधन झालेले 

अस याने यांना दोन म नटे दांजल  वाहणेत यावी. 

मा.सभापती यांनी दांजल  वाहणेसाठ  दोन म नटे त ध रहावे, असे सां गतले. 

(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल . 

 

स मा.सद य/सद या यांनी खाल ल मु यांवर चचा केल . 

मा.तानाजी खाडे:- माझे भागातील आरो य कमचा-यांचे बद यांबाबत ी.दाते सहा.आरो य 

अ धकार  यांना सां गतले आहे. वारंवार सांगून बद या कर त नाह त. मी दाते यांचीच बदल  करावी 

असा ठराव मांडतो.  

मा.संगीता पवार:- माझे वॉडातील एक वधवा म हलेस ठेकेदाराकडे कामावर या असे वारंवार 

सांगून जु क न कामावर घेतलेले नाह .मा याच दारात कचरा पडलेला असतो. गटारे तु ंबलेल  

असतात, काम यवि थत होत नाह त. 

ी.दाते सहा.आरो य अ धकार :- स मा.यांचेशी चचा झाले माणे गावडे साहेब यांचेशी बोलून 

कमचा-यां या बद या के या आहेत. 

मा.अजय सायकर:- मा या वॉडात पण आरो याची सम या मोठ  आहे. आजच नाग रकांचा मोचा 

येणार होता. पण मी यांना आज सभेत बोलतो असे सांगून थांबवल. 

ी.दाते सहा.आरो य अ धकार :- वेळाप का माणे कचरा गोळा करणे, फॉगींग,धुर करण, 

औषधफवारणी चाल ुआहेत. कचरा उचलणा-या गाडयाचा ॉ लेम आहे. गाडया आहेत पण ाय हर 

नाह त. 

मा. े ीय अ धकार :- रोज वॉड नहाय पाहणी क न यो य ती कायवाह  क    

मा.शांताराम भालेकर:-  दाते साहेब कारणे सांगून टाळाटाळ क  नका, ॅ ट कल हा. प ंपर 

चंचवड शहर माट सट  हणून आरो य वभागाचे काम सुधारणे गरजेचे आहे. पाणीपुरवठया या 

सम या देखील गंभीर आहे. पहाटे ४ वाजता उठून पाणी भरावे लागते. माग या मट ंगला देखील 

पाणीपुरवठा अ धकार  उपि थत न हते. हे यो य नाह . 

मा.साधना जाधव:- उ हाळयात पाणीपुरवठयाचे नयोजन क न प रि थती सधुारा 

मा. े ीय अ धकार :- ी. श ं दे स मा.सद यां या त ार ंचा गांभीयाने वचार क न सम या दूर 

करा. 

मा.सभापती:- येक वभागाचे अ धकार  सभेला उपि थत असलेच पा हजे. कोणतीह  कारणे 

नकोत. 

मा.मंदा कनी ठाकरे:- आरो याचे कमचार  कमी आहेत. मुकादम नाह . यामुळे कामे होत नाह त. 

ी.दाते सहा.आरो य अ धकार :- कमचा-यांची मागणी वेळोवेळी केलेल  आहे. कमचार  शासन 

वभागाकडून मळत नाह त. 

मा.राहु ल जाधव:- कच-या या बकेट वाटपाचे काय झाले याचा तप शल यावा. हे काम चुक चे 

झाले का ? 

मा. े ीय अ धकार :- वाटपाचा तपशील आहे. 



3 
 

मा.राहु ल जाधव:- घरोघर  बकेट द या नाह त.  

मा.सुरेश हे :े- बकेट वाटपांचे काम कती झाले ?  

मा.राहु ल जाधव:- र ता सफाईची गाडी माझे भागात येत नाह . पाईन रोडवर गाडी आल च 

पा हजे. कच-यां या गाडया १५-१५ दवसात भागात येत नाह त. कच-यांचे ढग पडलेत. गाडया 

आ या नाह त. लोक कचरा टाकतात. पावसाळयाची सु वात होत असलेने वषय गांभीयाने या. 

मा याबरोबर इतर भागातले काम पण चांगले होवू दया.  

मा.सु रेश हे :े-माझे भागात गटारे साफ करणारे कमचार  कती आहेत. उघडया गटारांसाठ  जे 

कमचार  आहेत. यांचेकडून कामे होत नाह . 

मा.पौण मा सोनवणे:- आरो या या त ार  असताना दाते यांचे याकडे ल  नाह . नेहमी 

उडवाउडवीची उ तरे देतात. अशा अ धका-यांची आ हाला गरज नाह . 

मा.सु रेश हे े::-मा.पौण मा सोनवणे यांनी सां गतले माणे ी.दाते यांचे कामात ल  नाह . यामुळे 

यांना ा धकरणासार या भागात नेमणुक दया. आ हाला यांची गरज नाह . 

मा.सभापती:- दातेसाहेब आज सगळयाच सद यांनी कामां या त ार  के या आहेत. यांची द ता 

या. पुढ या मट ंगला त ार येता कामा नये. 

मा. े ीय अ धकार :- मा.सभापती यांनी सुचना के या माणे नाग रकांसाठ  याबाबत वेळीच द ता 

या. पाणीपुरवठया या संदभात या सूचना आहेत. ी. शं दे याकडे दुल  न करता ह  कामे क न 

या. 

मा.सभापती:- ी.ढवळे साहेब से. .२२ या इमारतीम ये चबर सफाई या म शनची गाडी आणून 

गाळ काढून यावा. 

       यानंतर मा.सभापती यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र केले. 

                              --- 

 

                                                                  सह /- 

                                                     मा.शुभांगी संजय बो-हाडे 

         सभापती 

     फ े ीय कायालय 

 

जा. .फ ेका/सभा/का व/८६/२०१५ 

द. १२/०६/२०१५                                                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 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, फ भाग कायालय 

कायप का मांक ३ 

सभावृ तांत 

दनांक:- १२ / ६ / २०१५                                     वेळ. दुपार  १२.०० वा. 

    पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची फ भाग स मतीची मा सक सभा दनांक १२ / ६ /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. बो-हाडे शुभांगी संजय                     सभापती 

२.   मा. पौण मा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३.   मा. भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बाप ू

४.   मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५.   मा. वाती मोद साने 

६.   मा. थोरात व नता एकनाथ 

७.   मा. सायकर अजय शंकरराव 

८.   मा. जाधव साधना रामदास 

९.   मा. जाधव राहु ल गुलाब 

१०.   मा. ब हरवाडे नारायण सदा शव 

११.   मा. पवार संगीता शाम 

१२.   मा. तानाजी व ल खाडे 

१३.   मा. ( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

१४.   मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन 

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

इंगळे कायकार  अ भ.( था), ी.संदेश च हाण कायकार  अ भ.( व), ी.पी.जी.जाधव (लेखा धकार ), 

ी.राणे आर. ह .,उप.अ भ. ( था), ी. द प पुजार , उप.अ भ. ( था.झो नप)ू, ी.कांबळे श.म., 

उप.अ भ. ( था), ी.डी.बी.सपताळे, उप.अ भ. ( व), आबासाहेब ढवळे, उप.अ भ. (ज. न.), ी.नरोटे 

एस.एल. उप अ भ.( था), ी.दाते ट .एच (सहा.आरो. अ धकार ), ी.मोरे चं कांत चंधा हॉट . 

सुपरवायझर, ी.ई.एच.बंडवल हॉट .सुपरवायझर, ी.ट .डी.गायकवाड हॉट .सुपरवायझर, ी.अतुल 

जोशी, क. अ भयंता (पापु) ी. वजयकुमार श ं दे क. अ भयंता (पापु), ी.रोकडे बी.जी. .क.अ भ.  

( व), ीम. भावती गाडेकर मु य ल पक, ी.नंद कशोर वाघ मु य लपीक इ. अ धकार  सभेस 

हजर होते. 

    मा.सभापती यांचे परवानगीने खाल ल माणे ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न 

घेणेत आले. 

वषय .१   भाग .११ से.नं. २२ म ये आर.सी.सी. कमानी बांधून यांना नांवे  

            देणेबाबत- मा.संगीता पवार व मा.अि वनी चखले यांचा ताव 

वषय .२    ी. दाते सहा.आरो य अ धकार  यांची बदल  करणेबाबत- मा.तानाजी खाडे      

             व मा.संगीता पवार यांचा ताव 
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वषय .३    नगडी गावठाण भाग .१३ म ये महाराणा ताप उ यान असून या  

             ठकाणी महाराणा ताप यांचा अधपुतळयावर FRP मेघडंबर  उभारणेबाबत.  

             मा.अि वनी चखले व मा.संगीता पवार यांचा ताव 

वषय .४    भाग .४ येथील ा धकरणाकडून ह तातंर त झाले या तसेच उदयानाचे  

  आर ण असले या मोकळी जागा .२६ शवतेजनगर से.नं.१८ येथील  

  नयोजीत उदयानास “ ी. वामी समथ उदयान” असे नामकरण करणेबाबत. 

  मा.अजय सायकर व मा.नारायण ब हरवाडे 

  

ठराव .३                                          वषय .१ 

द. १२/६/२०१५                                      वभाग:-      

सुचक:- मा.संगीता पवार                           अनुमोदक:- मा.अि वनी चखले   

संदभ:- मा.संगीता पवार व मा.अि वनी चखले यांचा द. १२/६/२०१५ चा ताव 

वषय:- भाग .११ से.नं.२२ म ये आर.सी.सी. कमानी बांधणेबाबत….                                                                      

राजनगर, इं दरानगर,संजयनगर, म लंदनगर इ.नागर  वसाहती येतात. तर  खाल ल माणे 

कमानींना नांवे देणेबाबत. 

अ. . कमानींना दे यात येणार  नांवे नागर  वसाहती 
१) मर आई माता मंद र म लंदनगर 
२) जेतवन बु द वहार म लंदनगर 
३) सा व ीबाई फुले सां कृ तक भवन संजयनगर 
४) बु दवासी अ नल आठवले माग इं दरानगर 
५) आ णाभाऊ साठे समाजमंद र राजनगर 
६) पावन मा ती मं दर माग इं दरानगर 
७) आ णाभाऊ साठे माग चकन चौक 
८) आई तुळजाभवानी माग बौ दनगर 
       वर ल ठकाणी आर.सी.सी. कमानी उभा न या कमानींना उपरो त माणेची नांवे देणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                          ---- 

ठराव .४                                          वषय .२ 

द. १२/६/२०१५                                      वभाग:-      

सुचक:- मा.तानाजी खाडे                           अनुमोदक:- मा.संगीता पवार   

संदभ:- मा.तानाजी खाडे व संगीता पवार यांचा द. १२/६/२०१५ चा ताव 

वषय:- बदल  करणेबाबत 

       फ भाग कायालयातील सहा यक आरो य अ धकार  ी.दाते हे काम कर त नाह . 

व छतेबाबत देखील त ार  आहेत. नगरसेवकांचा अपमान के यासारखे वागतात. यामुळे यांची 

फ भागातून अ य भागाम ये बदल  करावी. 

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव .५                                          वषय .३ 

द. १२/६/२०१५                                      वभाग:-      

सुचक:- मा.अि वनी चखले                         अनुमोदक:- मा.संगीता पवार 

संदभ:- मा.अि वनी चखले व मा.संगीता पवार यांचा द. १२/६/२०१५ चा ताव 

वषय:- महाराणा ताप उ यान प रसर सुशो भत करणेचा ठराव मंजूर करणेबाबत 

       नगडी गावठाण भाग .१३ म ये महाराणा ताप उ यान असुन या ठकाणी 

“महाराणा ताप” यांचा अधपुतळा बस वणेत आलेला आहे. 

       सदरचे महाराणा ताप पुतळयासाठ  FRP मेघडबंर  उभारणेचे कामास शासक य 

मा यता देणेत येत आहे. 

               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                         --- 

ठराव .६                                          वषय .४ 

द. १२/६/२०१५                                      वभाग:-      

सुचक:- मा.अजय सायकर                       अनुमोदक:- मा.नारायण ब हरवाडे  

संदभ:- मा.अजय सायकर व मा. नारायण ब हरवाडे यांचा द. १२/६/२०१५ चा ताव 

वषय:- भाग .४ येथील ा धकरणाकडून ह तातंर त झाले या तसेच उदयानाचे  

      आर ण असले या मोकळी जागा .२६ शवतेजनगर से.नं.१८ येथील नयोजीत  

      उदयानास “ ी. वामी समथ उदयान” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत  

      आहे. 

              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                       --- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र केले. 

 

                                                             सह /- 

                                                     मा.शुभांगी संजय बो-हाडे 

        सभापती 

    फ े ीय कायालय 

 

जा. .फ ेका/सभा/का व/८६/२०१५  

द. १२/०६/२०१५                                               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 

 


