
 -  - 

 

1 

1 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ४ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक -  २/७/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०२/०७/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापजुी बवुा 

सभागहृ”  र्ेथे आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उपलस्थत होते. 

 

१. मा.बाबासाहबे (बाबा)  लिभवुन   - सभापती 

२. मा.किम लनकीता अजुान  

३. मा.संदीप बाळकृष्ण वाघेरे  

४. मा.बारणे अचाना तानाजी 

५. मा.अभभषेक गोव ंद बारणे   

६. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

७. मा.ऍड भोसि ेसलचन सरेुश 

८. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

९. मा.सभ ता बाळकृष्ण खळेु 

१०. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

११. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते 

१२. मा.सिंदिप कालशनाथ गाड े       - लस्वकृत सिस्र् 

१३. मा.गोपाळ कालशनाथ माळेकर  - लस्वकृत सिस्र् 

१४. मा.लवनोि हनुमिंत तापदकर       - लस्वकृत सिस्र् 

 

    तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

        श्रीमती लस्मता झगड े– क्षेलिर् अलिकारी, श्री.िवेन्ना गट्टुवार – कार्ाकारी अलभर्िंता, स्थापत्र्,  

श्री.सुपे ए के -  िेखा अलिकारी, श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, श्री.बाबासाहबे गिबिे – कलनष्ठ 

अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.एस.एस.कुिकणी – सहा.आरोग्र् अलिकारी, श्री.दििीप िुमाळ – उप 

अलभर्िंता,लवद्युत, श्री ओहोळ व्ही.बी. - उपअलभर्िंता स्थापत्र्, श्री.इनामिार एस जी. – मुख्र् आरोग्र् 

लनरीक्षक, श्री.मोमीन ए. ए – कलनष्ठ अलभर्िंता, श्रीम.सानप ए.व्ही, श्रीम.घोडके पी पी,श्री.किाि आर् के 

– कलनष्ठ अलभर्िंता स्थापत्र्,श्री.गणेश राऊत,श्री.लशके एस व्ही,श्री.सलतष तार्ड े– लवद्युत, श्री.कोरेवार 

एस बी – कलनष्ठ अलभर्िंता (स्थापत्र्),श्री.तावरे एम एम – कलनष्ठ अलभर्िंता (नगररचना),श्री.बिंडगर एस 
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बी – जिलन:सारण,श्री.मोरमारे  एस व्ही – कलनष्ठ अलभर्िंता,पाणीपुरवठा,श्री.बी आर साबळे – 

उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा, श्री.अलहरे एस एन – उपअलभर्िंता,पाणीपुरवठा,  श्री.सिंदिप मो.पाडवी – 

कलनष्ठ अलभर्िंता पाणीपुरवठा,  श्री.मगर एस एम – कलनष्ठ अलभर्िंता,श्री.सुर्ाकािंत मोलहते – उपअलभर्िंता 

जिलन:सारण, डॉ.अरुण िगड े– पशु वैद्यदकर् अलिकारी, श्री.बी के तापदकर – वकृ्षसिंविान, श्री.अलनि 

मगर – दक्रडा पर्ावेक्षक, दक्रडा, श्री.कोळप श्रीकािंत -  अलतक्रमण,   इ. कमाचारी उपलस्थत होते.  

 ----- 

       सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंच ेस्वागत करुन सभेिा सरुवात  करणेत र्ते आह.े   

 
 

दि. ४/६/२०१८ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रमपलिका क्र. ३ ) कार्म 

करणेत र्ेत आह.े 

                                           ------- 
 

ठराव क्रमािंक -   १९    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक-  २/०७/२०१८      

सूचक- मा.बाबासाहबे लिभुवन                                  अनुमोिक – मा.अलभषेक बारण े

सिंिभा –  मा. कार्ाकारी अलभर्िंता लवद्यतु र्ािंचे जा.क्र.गक्षेका/लव/इिंलज/५०९/२०१८ दि.२६/६/२०१८ च ेपि 

मा.कार्ाकारी अलभर्िंता लवद्युत र्ािंचे जा.क्र.गक्षकेा/लव/इिंलज/५०९/२०१८ दि.२६/६/२०१८ च े

पिानुसार ग क्षेलिर् कार्ाािर्ाअिंतगात लवद्युत लवभागाने सन २०१८ – १९ चे अिंिाजपिक सािर केिे होत.े  

सिर अिंिाजपिकास मा.महापालिका सभा ठराव क्र.१७७,दिनािंक २०/४/२०१८ अन्वर्े मान्र्ता दििी आह े

परिंतु महसुिी अिंिाजपिकातीि सन २०१८ – १९ च े दकरकोळ िखेभाि िरुुस्ती िेखालशषा वरीि पानािंक 

६७१ अ.क्र.१३ ते ३६ एकुण २४ कामािंचे समोर कामाचे अिंिाजपिदकर् रक्कम रकान्र्ािंमध्र्े प्रत्र्ेक ० (शुन्र्) 

रक्कम िशालवणेत आिी आह.े  सोबत अिंिाजपिकात पानािंची झेरॉक्स जोडिी आह.े  तरी सोबत जोडिेल्र्ा 

प्रपि अ नुसार एकुण २४ इतक्र्ा कामािंचे समोर अिंिाजपिकीर् रक्कम रकान्र्ात र.रु.१०,००,०००/- रक्कम 

िशावुन, त्र्ास प्रशासदकर् मान्र्ता लमळाल्र्ास िखेभाि िरुुस्तीचे कार्ाािर् लनलविा काढणे शक्र् आह.े    तरी 

सोबत जोडिेल्र्ा प्रपि अ प्रमाणे लवद्युत दकरकोळ िखेभाि िरुुस्ती ( क्षेलिर् स्तर) कामािंना मा.ग क्षेलिर् 

सलमती सभचेी प्रशासदकर् मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाण े

कार्ावाही करणेत र्ावी. 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 
 

                                     ------ 

सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििे ेलवषर् खािीिप्रमाण े 
 

 

ठराव क्रमािंक - २०      लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.सलवता खुळे                                  अनुमोिक – मा.सुलनता तापदकर 

सिंिभा –  मा.सलवता खुळे र्ािंचे दिनािंक ०२/०७/२०१८ चे पि  

 



 -  - 

 

3 

3 

 

मा.सलवता खुळे  र्ािंच े दिनािंक ०२/०७/२०१८ च े पिानुसार प्रभाग क्र.२७ मिीि लवमि गाडान 

पासुन खािी अिंजना हॉटेि पासुन थोड ेखािी र्ा चौकािा खुळे कॉनार असे नाव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत 

आह.े 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 
                                                     

 दि.२/०७/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे माभसक सभेत खािीिप्रमाणे 

चचाा झािी. 

  

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) -  प्रभाग सलमती मालसक सभेकरीता बी आर टी लवभागाचे  

      अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत राहत नाहीत. 

 

मा.सिंदिप गाडे -   लवद्युत लवभागाकडुन मागीि वषी दकती LED िाईट्स बसलवणेत आिे, केबि दकती,  

 कुठल्र्ा प्रभागात व कुठे टाकण्र्ात आल्र्ा र्ाची सलवस्तर मालहती िणेेत र्ावी. बजेट मध्र्े    

 असल्र्ाप्रमाणे  प्रभागाची सवा कामे होणार आहते का?  सिंबिंलित अलिका-र्ािंनी लमटींगसाठी   

 र्ेतािंना मागीि सभेमध्र्े झािेल्र्ा ठरावािंची सलवस्तर मालहती घेऊन र्ावे. 

 

श्री.बाबासाहबे गिबि े(कलनष्ठ अलभर्िंता लवद्यतु)  - सिर लवषर्ाबाबत र्ोग्र् ती सलवस्तर मालहती घेऊन  

  िवकरात िवकर िणे्र्ाचा मी प्रर्त्न करतो. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) -  प्रभाग क्र.२३ थेरगाव शाळेमिीि लवद्यतुलवषर्क कामे झािी का 

 

श्री.सलतष तार्ड ेकलनष्ठ अलभर्िंता (लवद्यतु) – सिर शाळेमिीि लवद्युतलवषर्क सवा कामे झािेिी आहते. 

 

मा.लनिशे बारण े - मागीि सभेमध्र्े चचाा झािेप्रमाणे ग प्रभाग कार्ाािर्ातीि तळमजल्र्ातीि काही जागा  

                         लह पोस्ट ऑदर्ससाठी िणेेत र्ावी. 

 

मा.अलभषके बारणे – ग प्रभाग कार्ाािर्ातीि तळमजल्र्ातीि जागा लह पोस्ट ऑदर्ससाठी िणे्र्ास हरकत  

                         वाटत नाही, सध्र्ा सिर जागेत इतरही कार्ाािर् परवानगी लशवार् कार्ारत आहते. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – ग प्रभाग कार्ाािर् र्ेथीि तळमजल्र्ातीि कार्ाािर्े लह ग प्रभाग  

                          कार्ाािर्ाशी सिंबिंलित कार्ाािर्े आहते.  तरीही गट्टुवार साहबेािंनी सिर जागेची पाहणी  

                         करावी,  र्ा जागेत पोस्ट ऑदर्ससाठी मान्र्ता िणेेचे आपणास अलिकार आहते का ते   

                         पाहण्र्ात र्ावे. 

श्री.िवेन्ना गट्टुवार (कार्ाकारी अलभर्िंता, स्थापत्र्)- सिर लवषर्ाबाबत प्रभाग स्तरीर् बैठदकत ठराव मिंजुर  

                         करुन तो स्थार्ी सलमतीच्र्ा मान्र्तेसाठी पाठलवणेत र्ावा. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – सिर लवषर्ासिंिभाात िवकरात िवकर एक ठराव मिंजुर  

                           करुन स्टँण्डींगच्र्ा मान्र्तेसाठी पाठलवणेत र्ावा. 

 

मा.लनिशे बारणे  - डािंग ेचौक प्रभाग क्रमािंक २४ र्थेीि ओव्हरलिजच्र्ा खािी नहेमीच बॅनर ककिं वा पोस्टसा  

                         िावि ेजातात, वारिंवार प्रभाग सलमतीमध्र्े सािंगुनही सिर पोस्टसा व होडींगचे बाबत   

                         कुठिीलह कारवाई केिी जात नाही.  र्ासिंिभाात थरेगाव र्ाऊिं डशेन कड ेव्हीलडओ लक्िप  
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                         िखेीि आह.े सिर सिंबिंलितावर गुन्हा िाखि करण्र्ात र्ावा.   

 

श्री.श्रीकािंत कोळप (अलतक्रमण पथक प्रमखु) -  पोस्टसा व स्टीकसा लचकटवणा-र्ािंवर कारवाई करण्र्ाचे  

                        अलिकार अलतक्रमण लवभागाकड ेनाहीत.  पोस्टसा व स्टीकसावर  कारवाई करण्र्ाचे काम  

                        ह ेआरोग्र् लवभागाकड ेआह.े 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – आरोग्र् लवभागािा िवकरात िवकर पि पाठवावे  

                        व ताबडतोब गुन्हा िाखि करण्र्ात र्ावा. 

 

मा.अलभषके बारणे  - सिर  अलिका-र्ािंकडुन सिंबिंलित काम ह ेत्र्ािंचे अलिकारात नाही र्ाप्रमाण ेलिहुन घ्र्ा  

                        असे सािंगण्र्ात आिे होते. 

 

मा.सिंदिप गाडे – अडचणीचे वेळी ब-र्ाच अलिका-र्ािंचे र्ोन बिंि असतात.  उद्यान व ड्रनेेज लवभागातीि  

                        अलिका-र्ािंचे र्ोन बिंि असल्र्ाने सिंपका  होऊ शकिा नाही. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – उद्यान लवभागाकडुन पावसामुळे पडिेिी झाड ेिवकर उचििी  

                        जात नाहीत, त्र्ािंच ेकमाचारी उपिब्ि नसतात. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – दिनािंक २१/६/२०१८ रोजी झािेल्र्ा पावसामुळे पडिेिे झाड ह े 

                        उलशरा उचििे गेिे , त्र्ासिंिभाात श्री.तापदकर र्ािंनी त्र्ािंचे स्पष्टीकरण दििेिे आह,े अशा  

                        स्वरुपाची अडचण पुन्हा र्ेऊ नर्े र्ासाठी उद्यान लवभागाकडुन ठेकेिाराची २ माणसे  

                        रािभर आपत्ी व्यवस्थापन लवभाग कार्ाािर्ात थािंबणार आहते, तसे आिशे आजच  

                        काढण्र्ात र्ावे त्र्ा व्यलतरीक्त उद्यान लवभागाकडुन र्ोग्र् ती कार्ावाही होईि. 

 

मा.अलभषके बारणे – प्रभाग कार्ाािर्ात तक्रार नोंिलवण्र्ासाठी एक सिंपका  क्रमािंक सुरु करण्र्ात र्ावा, जेथे  

                        नागररक व सन्मा.नगरसिस्र् त्र्ािंची तक्रार नोंिवु शकतात व त्र्ाव्िारे तक्रार सबिंलित  

                        अलिका-र्ापर्ंत पोहचलवण्र्ात र्ेईि. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – आपत्कािीन लवभागाचा निंबर तक्रार लनवारणाकरीता िणे्र्ात  

                       आिेिा आह,े सिर लवभागािंतगात त्र्ा त्र्ा लवभागाकड ेसिंबिंलित तक्रार नोंिलविी जाते. 

 

मा.सिंदिप गाडे – अलतक्रमणाबाबत कारवाई होणे गरजेचे आह.ेर्ाबाबत प्रभाग अलिकारी र्ािंनी वॉडामध्र्े      

                       स्वत: दर्रुन पाहणी करावी.  र्ोग्र् त्र्ा रठकाणी बॅररगेट िावणे गरजेचे आह.े 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – अलतक्रमण कारवाई  व फ्री िेफ्ट र्ासाठी मी स्वत:  वॉडामध्र्े  

                         पाहणी केिी, पाहणीअिंतगात मार्कंग व बॅररगेट करणार असल्र्ाच ेसिंबिंलित  

                         इिंलजलनअर र्ािंनी सालगतिे आह.े 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – रहाटणी र्ाटर्ािाही बॅररगेट िावणेत र्ावे. 

   BRT लवभागातीि अलिकारी/कमाचारी प्रभाग सलमती सभेस उपलस्थत नसतात,  

                                त्र्ािंचेलवरुध्ि कारवाई करण्र्ात र्ावी. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – स्थापत्र् लवभागाने BRTS  लवभागास पि द्यावे. 
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मा.गोपाळ  माळेकर – १ मलहना झािा तरी ड्रनेेजसाठी गाडी र्ेत नाही. िाईट, पाणी व रस्ता ह ेमहत्वाचे  

                             आह,े र्ाकड ेअलिका-र्ािंनी िक्ष द्यार्िा हवे.  अलिका-र्ािंना र्ोन केिे की त्र्ािंच्र्ाकड े 

                             कामासाठी माणसे उपिब्ि नसतात.  वॉडामिीि नागररक पररस्थीती समजनु घेत  

                             नाही, त्र्ािंना केवळ काम झािे पालहजे म्हणुन नगरसिस्र्ािंना वारिंवार र्ोन र्ेत   

                             राहतात. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – र्ासिंिभाात पाटीि साहबेािंशी बोिणे झािेिे असुन ४ दिवसात  

                             काम होईि असे त्र्ािंनी सािंलगतिे, तसेच आर्ुक्तािंशी सुध्िा बोिणे झािेिे आह.े 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – ड्रनेेज गाडर्ा व िाईन र्ाबाबत श्री.बिंडगर र्ािंनी वस्तलुस्थती कार्  

                            आह ेत ेसािंगाव,े र्ोग्र् ती मालहती द्यावी. 

 

श्री.बिंडगर एस बी (कलनष्ठ अलभर्िंता, जिलन:सारण लवभाग) – थेरगाव भागासाठी मा.आर्ुक्त सो र्ािंचे मिंजुरीन े 

                            चेंबरमिीि गाळ सार्सर्ाईसाठी (Jetting, Grab, Rodding  एकलित ) मशीनची  

                            तातडीने भाडतेत्वावर पुरलवणेबाबत लनलविा कार्ावाही चाि ुआह.े 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) –  पररस कॉिनी व लिशक्ती कॉिनीतीि िाईन टाकण्र्ात आिी  

                            आह ेपरिंतु ती जोडणी किी करणार आहते. 

 

मा.सिंदिप वाघरेे – कैिास नगर , शास्त्रीनगर र्थेे पाणी चोक अप झािे तसेच लमपििंिनगरमध्र्े सवा िाईन  

                         चोक अप आहते. 

मा.सलुनता तापदकर –  प्रभाग क्रमािंक २७ मध्र्े  साईराज कॉिनी र्थेे मशीन व कामगार िोन्हीही उपिब्ि  

                               नाहीत. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – प्रभागातीि काही भाग हा  Critical आह,े जेथे पाणी जमा होऊ  

                             शकत.े 

१) लमपििंिनगर 

२) जर् मल्हार नगर 

३) पवारनगर 

४) शास्त्रीनगर 

५) िनगरनगर   

         र्ा अनुषिंगाने आपण Solution  ितेा र्ेते का ते पहावे.  दिनािंक २१/०६/२०१८ रोजी 

झािेल्र्ा पावसामुळे आिेल्र्ा अडचणी लवचारात घेऊन आर्ुक्तािंकडुन त्र्ानिंतर एक बैठक आर्ोलजत 

करण्र्ात आिी.  ग प्रभागातीि ड्रनेेज व स्थापत्र्  लवभागाकडुन सिर अडचणी सोडवणे शक्र् न 

झाल्र्ास त्र्ाप्रमाणे सािंगण्र्ात र्ावे व तसा Report  तर्ार करावा.  त्र्ासिंिभाात आपण बैठक 

आर्ोलजत करु. 

 

मा.लवनोि तापदकर – प्रभागामध्र्े ड्रनेेजची गाडी पाठवार्िा हवी.  

 

मा.सिंदिप वाघरेे – प्रभाग क्र.  २१  मध्र्े मोठर्ा प्रमाणात कुिे, डुकरे व ड्रनेजे सार्सर्ाई र्ा तीन  

                       समस्र्ा प्रामुख्र्ाने आहते.  र्ाबाबत प्रभाग स्तरावर काही कारवाई होणे शक्र्  

                       आह ेका ? 
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श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) :- मोकाट जनावरे र्ासिंिभाात  डॉ.रॉर् र्ािंचेशी माझे  

                      बोिणे झािे आह,े  र्ापुवी जो कॉन्रॅक्टर सिर काम पाहत होता त्र्ाचे कॉन्रॅक्ट  

                       सिंपिेिे आह,े तरीही  त्र्ाचेशी चचाा करुन ते र्ाबाबत सािंगणार आहते.  

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – ग प्रभागात वरीि लवषर्ाबाबत एक बैठक आर्ोलजत  

                        करु.  

 

मा.अचाना बारण े -   प्रभाग क्र.२४ मध्र्े पि दिल्र्ाप्रमाणे औषि र्वारणी झािी नाही. 

 

मा.सलुनता तापदकर – तापदकर मळा व  श्रीनगर र्ेथीि कुत्रर्ािंवर कारवाई  करा.मोकाट कुिे रहाटणी  

                             गावात ज्र्ेष्ठ नागररकािंना पार्ािा चावा घेतात.  तापदकर मळा र्ेथे बिंि  

                             पाईपिाईन टाकार्िा हवी. 

                                        प्रभाग क्र.२७, सव्ह ेनिंबर ७२ र्ेथीि रस्ता रद्द करण्र्ास सािंलगतिे होत,े  

                                        त्र्ाबद्दि कार् कारवाई झािी. 

 

श्री.एम एम तावरे (कलनष्ठ अलभर्िंता, नगररचना)  -  र्ासिंिभाात बािंिकाम परवानगीस पि दििेिे  

                               आह.े 

मा.चिंद्रकािंत नखात े-  वारिंवार कुत्रर्ािंसाठी गाडी बोिवावी िागते. 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) –  न्र्ार्ािर्ाने कुिे पकण्र्ाबाबत लनर्म केिेिे आह.े  कुिे  

                            पकडल्र्ानिंतर त्र्ािंची नसबिंिी करुन पुन्हा त्र्ािंच्र्ा हलॅबटेट मध्र्े सोडावे  

                             िागतात. 

मा.सलवता खळेु – प्रभाग क्र. २७  मध्र्े DP  लशफ्ट करार्चा होता, सिर डीपी हा रस्त्र्ातुन बाजुिा  

                       घ्र्ार्चार् ते काम झािे नाही. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) -  सिर काम ह ेMSEB चे आह.े 
 
मा.अचाना बारण े– प्रभाग क्र.२३ मध्र् ेपत्र ददल्यानंतर एकदाच कचरा गाडी आली   त्यानंतर  

                         आलीच नाही. 

 

मा.सलवता खळेु – रत्नदिप कॉिनी , पुष्पजीत कॉिनी र्ेथ ेघरात पावसाच ेपाणी आल्र्ास  

                          Emergency असतािंना कार् व्यवस्था करता र्ेईि. 

 

 श्री.िवेन्ना गट्टुवार (कार्ाकारी अलभर्िंता, स्थापत्र्) – वरीिप्रमाणे घरात पाणी आिे असता, पिंपाची  

                          व्यवस्था करता र्ेईि. 

 

 

मा.सलुनता तापदकर – लसध्िीलवनार्क कॉिनी र्ेथे श्री.लगि र्ािंचेकड ेही घरासमोर पाणी  

                           साचििंर्, र्ासाठी र्ोग्र् ती व्यवस्था करावी व ड्रनेजे लवभागाने र्ाकड ेिक्ष  

                           द्यावे. पुरिंिर कॉिनी र्थेे गलतरोिकामुळे पाणी साचुन राहत.े 

 

मा.सलवता खळेु - प्रभाग क्र.२७ मिीि लवमि गाडान पासुन खािी अिंजना हॉटेि पासुन थोड ेखािी  

                        र्ा चौकािा खुळे कॉनार असे नाव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ावी. 
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मा.सलुनता तापदकर र्ािंनी प्रभागातीि तक्रारींच ेिखेी लनविेन दिि.े 
 

१) बेकार्िशेीर फ्िेक्स व होडींग्ज बाबत पररसरातीि होडींग्जवर कार्ावाही व्हावी. 

तापदकर चौक, रहाटणी र्ाटा, कुणाि हॉटेि, नखाते वस्ती रहाटणी चौक 

२) चेंबसा सार् करण्र्ाची मशीन व जेंटींग मशीन वेळोवेळी मागून पण लमळत नाही व चेंबरची 

सर्ाई चािंगल्र्ा प्रकारे होत नाही 

३) तापदकर मळा रोड र्ेथे डुकरािंचा उपद्रव वाढिा आह ेव त्र्ाच्र्ावर िवकरात िवकर कार्ावाही 

व पकडुन पररसरात त्र्ाच्र्ामुळे िगंुिी वाढिी आह ेर्ावर कार्ावाही करावी. 

४) स्टॉमा वॉटसा चेंबसा सर्ाई करण्र्ात र्ते नाही, सािंगुन पण होत नाही. 

५) खड्ड ेबुजवण्र्ासाठी डािंबर मागुन पण लमळत नाही आलण काम होत नाही 

६) िुर र्वारणी वेळेवर होत  नाही, पररसरात मच्छरािंचे प्रमाण वाढिे आह.े 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – अनलिकृत फ्िेक्स व रु्टपाथवरीि अलतक्रमण र्ावर  

                                                       कडक कारवाई झािी पालहजे. 

 

श्री.श्रीकािंत कोळप (अलतक्रमण पथक प्रमखु) -  सह शहर अलभर्िंता राजन पारटि र्ािंचकेड ेकारवाईचे  

                                   सवा काम आह,े त्र्ािंनी ठरवुन दिल्र्ाप्रमाणे काम केिे जात.े अलतक्रमण  

                                   कारवाई िरम्र्ान जप्त केिेि ेसवा सालहत्र् ह ेनेहरुनगर गोडाऊन र्ेथे जमा  

                                   करुन ते Demolish केिे जाते.  पचिंचवड मध्र्े काि २२ फ्िेक्स काढणेचे  

                                   काम करण्र्ात आिे. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े -  माझे ऑदर्स ते कुणाि हॉटेि िरम्र्ान च्र्ा रस्त्र्ावरीि हातगाडर्ा व टप-र्ा  

                           िवकरात िवकर उचिण्र्ात र्ाव्या.  रस्त्र्ािंवरीि माजी नगरसवेक व  

                           पिालिकारी र्ािंच ेनावाचे बोडा काढण्र्ात र्ावे.  वारिंवार सािंगनुही बोडा सिंिभाात  

                           कारवाई झािेिी नाही. 

 

श्री.ओहोळ व्ही.बी (उपअलभर्िंता, स्थापत्र्) – पावसामुळे असिेल्र्ा इतर कामािंमुळे ह ेकाम रालहिे  

                          आह,े िवकरात िवकर बोडा काढणेचे काम  केिे जाईि. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– प्रभाग क्र.२७ मध्र्े पावसामुळे बरेच नागररकािंच्र्ा घरात पाणी जाते,   

                          पर्ाार् म्हणुन स्टॉमा वॉटर १८ मी डीपीचे उि ्घाटन  झािेर्, पण काम चािु  

                          झािे नाही. 

 

श्री.ओहोळ व्ही.बी (उपअलभर्िंता, स्थापत्र्) – त्र्ा रठकाणी Demarcation चाि ुहोत.े 

 

मा.सलुनता तापदकर – ढीग उचिावे.  श्री.तािंबे  ह ेकिीही प्रभाग सलमती सभसेाठी उपलस्थत राहत  

                            नाहीत, त्र्ािंना नोटीस िणे्र्ात र्ावी. 

         साई कॉिनी, सुर्ोग कॉिनी र्ेथे पाण्र्ाच्र्ा समस्र्ा आहते.  

                            लशवराजनगर  र्ेथ ेनळािा पाणी खराब र्ेते.   

 

श्री.बी.आर साबळे (उपअलभर्िंता)  -  जी पाईपिाईन आह ेत्र्ात Gravity  आह,े तेथनु ब-र्ाच सोसार्टर्ािंना  

                                          कनेक्शन दििे जाते.  प्रार्ो लगक ड्रॉईंग तर्ार केिे आह,े ३ ते ४ दिवसात  

                                          ड्रॉईंग अपडटे होईि. (गुिमोहोर कॉिनी) 
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मा.गोपाळ माळेकर – मोटार िावुन पाणी घेतिे जाते, अशा रठकाणी मोटार जप्त करण्र्ात र्ावी, त्र्ामुळे  

                             कारवाई िवकर होईि. 

 

                             (पवार नगर (गोकुळ स्वीट ) र्ा भागात गढुळ पाणी र्ेते.) 

 

श्री.बी.आर साबळे (उपअलभर्िंता ) -  पाईपिाईन िेक करण्र्ालशवार् पर्ाार् नव्हता, आज पाणी सुरु होईि. 

                                                पर्ाार्ी टँकरची व्यवस्था करण्र्ात  आिेिी आह.े 
 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) -  ड्रनेेजलवषर्ी सुध्िा अनेक तक्रारी आहते, र्ा सिंिभाात सिंबिंलित  

                                                       अलिकारी र्ािंनी ड्रनेेज लवषर्ी सलवस्तर मालहती द्यावी 

                                          

श्री.प्रशािंत पाटीि (कार्ाकारी अलभर्िंता, जिलन:सारण) -  ग प्रभागाचे नवीन टेंडर प्रोसेस केिे. ५ दिवस काम  

                                                केिे.मशीनन ेकाम चािंगिे होते. Additional मभिनरी घेऊन काम  

                                                करता येईल. नोट सँक्शन करुन घतेो.  लनलविा पुणा होईपर्ंत  

                                                 Extention  दििे होते. 

                                                नवीन टेंडर नुसार एका प्रभागासाठी एक असे मशीन िणे्र्ात आिे आह.े 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– प्रभागात Tata Ace च्र्ा ३ गाडर्ा द्या.  रस्त्र्ािंचे काम झािनेिंतर मरेि उचिल्र्ानिंतर  

                             होि मध्र्े घुशी जातात, असे असतािंना सिर रठकाणी लसमेंट टाकुन घ्र्ा. 

 
 

श्री.प्रशािंत पाटीि (कार्ाकारी अलभर्िंता, जिलन:सारण) चोकअप ड्रनेेज िाईन काढल्र्ानिंतर जेटींग  

                            मशीनने पुणा लनघुन जात,े जेंटींग मशीनने पुणा िाईन सार् होते. ह ेमशीन special  

                            असल्र्ाने सध्र्ा एकच आह.े अजुन एका मशीनसाठी मी प्रर्त्न करतो. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– वॉडामध्र्े औषिर्वारणी, सार्सर्ाई, रोज रस्ता सार् होणे लह कामे झािी पालहजे. 

                           पशुवैद्यदकर् लवभागाकड ेदकती कुिा गाडी उपिब्ि आहते? 

 

डॉ.अरुण िगड े(पशवुदै्यदकर् अलिकारी) – सध्र्ा २ गाडर्ा उपिब्ि आहते. 

 

मा.सलुनता तापदकर  - गुरुकुि कॉिनी ओढर्ाच्र्ा पिीकड ेते र्शकॉिनी पर्ंत पाणी र्ेते. 

 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े - अलतक्रमण कारवाईच्र्ा वेळी अलिकारी बरोबर हवे.  काँक्रीट रस्त्र्ावरीि अलतक्रमण  

                            काढार्िा हवे. 

 

श्री.िवेन्ना गट्टुवार (कार्ाकारी अलभर्िंता, स्थापत्र्) – टेंडर प्रदक्रर्ेमुळे वेळ गेिा. 

 

मा.गोपाळ माळेकर – शाळा क्रमािंक ५५ रहाटणी र्ेथे पाण्र्ाच्र्ा टाकीचा प्रॉब्िेम आह,े तथेे लपण्र्ाच्र्ा  

                             पाण्र्ाची टाकी नाही, त्र्ामुळे मुिािंना पाणी प्र्ार्िा घरी जावे िागते, असे असतािंना  

                             रस्ता क्रॉस करतािंना कुठिाही अपघात होऊ शकतो र्ाकरीता तेथे िवकरात िवकर  

                             पाण्र्ाची टाकी बसलवण्र्ात र्ावी. 
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श्री.इम्रान किाि ( कलनष्ठ अलभर्िंता, स्थापत्र्) – टेरेस वरती २००० िीटरची टाकी बसलविेिी आह े तसेच  

                              Undergroun Tank ची मागणी केिेिी आह.े  त्र्ास अनुसरुन २०१८ – १९ बजेट  

                              मध्र् ेकामाचा समावेश करणेत आिा आह.े 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) –  आरोग्र् लवभागासिंिभाात पाहणी केिी असता, २ लशफ्ट मध्र्े ३२  

                                  गाडर्ा आहते.  ३२ पैकी २७ चािु आहते.  काही कार्ाशाळेत आहते.  नवीन  

                                  वाहनािंसाठी स्थार्ी सलमती मध्र्े लवषर् ठेविेिा आह.े  गाडर्ा व ड्रार्व्हर  

                                  वाढवणार आहते.  अलिकािीक राऊिं ड वाढवण्र्ाचा प्रर्त्न आह.े ठेकेिारािंच े            

                                  कमाचारी ९६ आहते.  आरोग्र् लवभागाचे २७५ कमाचारी  

                                  आहते.  कमाचारी कमी असल्र्ाकारणाने Strenth  कमी पडते.  

                   मा.अचाना बारणे मॅडम र्ािंनी दििेल्र्ा पिानुसार औलष्णक िुरीकरणाचे  

                                  शेडर्ुि ह ेत्र्ािंनी सुचलविेप्रमाणे व Rotation  मध्र्े करणेबाबत कार् काार्ावाही  

                                  केिी र्ाबद्दि आरोग्र् अलिकारी श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी)  

                                 र्ािंनी स्पष्टीकरण द्यावे. 

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) – सद्यलस्थतीत कमाचारी कमी असल्र्ाने पुवीच्र्ा Rotation   

                                प्रमाणे कामकाज चािु आह.े  

 
 

 वरीिप्रमाणे नेमुन िणे्र्ात आिेल्र्ा कामकाजाचा आढावा पुढीि बैठकीमध्र्े घेण्र्ात र्ेईि असे सािंगुन 

सवांचे आभार मानुन मा.सभापती र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे. 

   

                      

                अध्र्क्ष 

                                                                                               ग प्रभाग सलमती  

                       थरेगाव– ३३.                         

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेिीर् कार्ाािर्, थरेगाव - ३३ 

क्र-गक्षेका/कालव/४/५९ /२०१८ 
दिनािंक -  ११ /०७/२०१८   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी                               

      २/- आपले भ भागािी संबंभित असणा-या भ षयाबाबत झालेल्या  

       ठरा ानुसार भनयमािीन काया ाही करणेत या ी, यासंदभाात   ेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  


