
 -  - 

 

1

1

 
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

ग भाग कायालय 

कायपिञका मांक - २ 
सभावृ ांत 

 
 दनांक -  ४/०९/२०१७         वेळ दुपारी २:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या ग भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार 

द.०४/०९/२०१७ रोजी दुपारी २.०० वाजता ग भाग कायालयाचे सभागृहाम ये आयोजीत 
करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होत.े 
 

१. मा. ी.अिभषेक गो वंद बारणे – सभापती 
२. मा.कदम िनक ता अजुन  
३. मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे  
४. मा.पवार मिनषा मोद  
५. मा.बारणे अचना तानाजी 
६. मा.कैलास ऊफ बाबा भालचं  बारणे 
७.  मा.ऍड भोसले सिचन सुरेश  
८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
९. मा.िनलेश िहरामण बारणे 
१०.बाबासाहेब (बाबा) ि भुवन 
११. मा.सिवता बाळकृ ण खुळे  
१२.मा.सुिनता हेमंत तापक र 
१३.मा.चं कांत बारकु नखाते 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होत.े 
 

         ी. ीिनवास दांगट- े य अिधकार / शासन अिधकारी,  ी. मोद ओंबासे – 
काय.अिभयंता थाप य, ी.संदेश च हाण – काय.अिभयंता व ुत, ी.भाऊसाहेब 
साबळे –उप अिभयंता पाणीपुरवठा, ी.एस एस कुळकण  – सहा.आरो य  अिधकार  
आरो य वभाग, ी.िनबंाळकर – उपअिभयंता – थाप य, ी. दलीप धुमाळ – उप 
अिभयंता – व ुत, ी.ओ हाळ – उपअिभयंता- थाप य, ी.जाधव  - उपअिभयंता – 
थाप य याच माणे आरो य िनर क, किन  अिभयंता इ.कमचार  उप थत होते.  
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 ----- 
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात  करणेत येत आहे.   
 ------       

 

अ) द.  ०९/०८ /२०१७ चे मािसक सभेचा ग भाग सिमती सभापती पदाचे िनवडणुक 

सभेचा सभावृ ांत ( काय म पि का . १ ) कायम करणेत येत आहे. 
                                              ------- 

 

ठराव मांक -  २     िवषय मांक- १ 

दनांक- ४/९/२०१७      

सूचक- मा.चं कांत नखाते                     अनुमोदक- मा.अचना बारणे 

संदभ – मा. ी.अिभषेक बारणे  यांचे द.३१ /०८/२०१७ चे प . 
िवषय मांक १) मा. ी.अिभषेक बारणे यांनी सादर केले या िवषयप ानुसार खालील कामांना 
मा यता  देणेबाबत िवचार करणे. 

१) भाग सभागृहाला ‘ ामदैवत बापुजीबुवा सभागृह’ नामकरण कर यात यावे. 

२) सफाई कमचारी वाढिवण.े 

३) सफाई वाहने (Ace) वाढिवण.े 

४) मोकाट कु ीबाबत भागासाठी वेगळी गाडी घेणे. 
५) भागात धुर /पावडर  िनयिमत करणे. 

६) भागात धुर गाडीची सं या वाढिवणे. 
७) ेनेज सक्शन गाडी व ेनेज दु ती बाबत गाडी वाढवण.े 

८) मैला वाहतुक गाडी वाढिवणे. 

९) नागरी सुिवधा क े िनमाण करणे. 
१०) पावसामुळे र यास पडलेले ख े वरीत बुजिवणे. 

११) कचरा व साफसफाई करण.े  भागाम ये सफाई टम तयार क न    
        व छता मोिहम राबिवण.े 

१२) भागामधील हॉटेल ावसाियक करीता रा ी १२ वाजेनंतर जमा  
     होणारा  हॉटेल वे ट कचरा उचलणे बाबत दररोज कायवाही करणे. 

१३) सीसीटी ही कॅमेरे चौकात, र यावर, मु य र यावर व कचरा टाक या या    
    जागेवर इ. ठकाणी बसिवणे. 

१४) कुठेही मु य र यावर कचरा कंुडया ठेवु नय.े  कचरा कंुडया िवरिहत भाग   



 -  - 

 

3

3

         करणे. 

१५) भागात मॉडेल कचरा पेटी बसिवण,े कॉलनीचे नाव, सुचना फलक, सीसीटी ही  
         कॅमेरा बसिवण.े 

     उपरो  वषयांवर सखोल चचा होऊन सदर िवषयास मा यता दे यात येत आहे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
      सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
ठराव मांक -  ३     िवषय मांक- २ 

दनांक- ४/९/२०१७      

सूचक- मा.अचना बारणे                     अनुमोदक- मा.कैलास बारणे 

संदभ – मा.  मिनषाताई मोद पवार  यांचे द. ३१/८/२०१७ चे प . 
मा.मिनषाताई मोद पवार यांनी सादर केले या िवषयप ानुसार खालील कामांना  
     मा यता देणेबाबत िवचार करण.े 

१) भाग मांक २३ मधील र ते नुतनीकरण व दु ती क न िमळावी. 
२) संपुण भागाम ये काँ ट लॉक नवीन बसिवणे व दु ती क न िमळणेबाबत. 

 

३) भागाम ये चौकांना नवीन नाम फलक बसिवणेबाबत.. 
४) भागाम ये िवजेचे नवीन पोल व यावरती दवे बसवुन िमळावे. 

५) येक चौकाम ये हायमा ट दवे बसवुन िमळणेबाबत.   

६) भागाम ये दैनं दन कचरा व थापन व नवीन वाहन व था क न िमळणेबाबत.. 
७) भागाम ये नवीन वृ ारोपण व असले या झाडांसाठी संर क गाड, कंुपण व काँ ट आळी 

क न िमळणेबाबत.. 

 उपरो  वषयांवर सखोल चचा होऊन सदर िवषयास मा यता दे यात येत आह.े 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

 

      सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

 
ठराव मांक -  ४     िवषय मांक - ३ 

दनांक- ४/९/२०१७      

सूचक- मा.कैलास बारणे                     अनुमोदक- मा.मिनषा पवार 

संदभ – मा.   अचना तानाजी बारणे  यांचे द.३१/८/२०१७ चे प . 
       मा.अचना बारणे यांनी सादर केले या िवषयप ानुसार खालील कामांना  
        मा यता देणेबाबत िवचार करण.े 
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१) भाग .२३ मधील थेरगाव गावठाण मशान भूमी मधील सुशोिभकरण कर याबाबत व 
ई ( ान गृह व शौचालय) 

२) भागातील िप या या पा या या पाईप लाईन २० वषापुव या जु या असुन पा या या 
पाईप लाईन पुणपणे गंजले या अव थेत आहेत यांचे नुतनीकरण हो याबाबत.. 

३) लोकव ती मोठया माणात वाढ यामुळे पुव  लहान ासा या सांडपाणी वा न नेणा-या 
वािह यांवर जा त दाब येत अस यामुळे या मोठया ासा या बनव याची गरज भासत 
आहे  ती पुण क न िमळ याबाबत.. 

४) ग भाग कायालय समोरील िशवाजी पुतळा येथील सुशोभीकरण कर याबाबत.. 

५) थेरगाव येथील मशान भूमी म ये पा यासाठी बोरवेल ची व था क न दे याबाबत.. 

उपरो  वषयांवर सखोल चचा होऊन सदर िवषयास मा यता दे यात येत आह.े 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

      सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
------ 

 

 

 

सभा कामकाजात ऐनवेळी दाखल क न घेणेत आलेले िवषय खालील माणे  
 

ठराव मांक -  ५     िवषय मांक - ४ 

दनांक- ४/९/२०१७      

सूचक- मा.चं कांत नखाते                      अनुमोदक- मा.सिवता खुळे 

             मा.सुिनता हेमंत तापक र यांचे द.४ /०९/२०१७ चे प . 
मा.सुिनता हेमंत तापक र यांनी सादर केले या वषयप ानुसार खालील कामांना 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
वॉड .२७ तापक रनगर रहाटणी काळेवाड  येथील पुढ ल सम यांबाबत उपाययोजना 
कर याबाबत.. 

१) कच-याची सम या 
२) भट या कु यांचा व डुकरांचा उप व 
३) र यांवर जागोजागी पडले या ख डयांबाबत 
४) े नेज सफाई 
५) नाले सफाई 

उपरो  वषयांवर सखोल चचा होऊन सदर िवषयास मा यता दे यात येत आह.े 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

      सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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------ 
 

ठराव मांक -  ६     िवषय मांक - ५ 
दनांक- ४/९/२०१७      

सूचक- मा.अिभषेक बारणे                              अनुमोदक- मा.कैलास बारणे 
मा.अिभषेक बारणे व मा.कैलास बारणे यांचा ताव.. 
गाव मौजे रहाटणी येथील स ह न.ं४ मधील झाले या ाथिमक शाळेला 
आजतागायत नाव दे यात आलेले नाह .  तर  सदर शाळेला पुव  कै.नथु 
नारायण नढे यांनी आप या महानगरपािलके या शाळेला जागा दलेली होती.  
यामुळे सदर शाळेचा एक भाग हणुन   कै. नारायण सखाराम नढे ाथिमक 

मुलांची शाळा” असे नामकरण कर यात यावे. 
 याच माणे याच शाळेला लागुन असलेली िमळकत ी.संभाजी बारकु 
नखाते यांची आहे.  तर  ते आप या महानगरपािलके या शाळेला शेजार ल 
मोकळ  जागा दे यास तयार आहे.  याब ल काह  माणात कायवाह  चाल ु
अस याने ी.संभाजी बारकु नखाते यां या इ छेनुसार यांची आई “कै.सुमन 
बारकु नखाते ाथिमक क या शाळा” असे नामकरण कर यात यावे.  तर  सदर 
शाळेचा नामांकनाचा वषय मंजुर कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

      सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
------ 

 
 

द.४/९/२०१७ रोजी दुपारी २.०० वाजता ग भाग कायालयाचे मािसक सभेत खालील माणे 
मा.नगरसद यांनी चचा केली. 
 

मा.चं कांत नखाते – ग भाग सिमती सभेसाठी तयार करणेत आले या सभागृहाम ये  
माईकची व था करणेत यावी.  सदर हॉल सभागृह हणुन तयार करतांना ही बाब ल ात 
यायला हवी होती.  सदर ठकाणी िल ट बसिवणेत यावी. 

 

ग भाग सभागृहास ामदैवत ी.बापुजी बुवा सभागृह असे नाव दे यात यावे असे सवानुमते 
मा य झाल.े 
सफाई कामगारांची सं या वाढिवणेत यावी.  ग भागाम ये येक वॉडम ये ८ ते १० दवस स ह 
करावा व कती सफाई कमचारी कमी पडतात ते पहावे. भाग .२४ म ये ३३ सफाई कामगार 
आहेत, अजुन २५ सफाई कामगार हवे आहेत. 
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सावजिनक ठकाणी टीकर िचटकवणा-यावर गु हा दाखल करा.  
ठरािवक वॉडम येच कचरा गोळा करणा-या गाडया आहेत. 

येक वेळी पुढ या िमट गला नवीन िवषय घेऊन माग या िमट गचा िवचार केला जात नाही.  
परंतु येक वेळी माग या िमट गचा िवचार केला जावा.  सदर िवषयांवर  Implement झाले क 
नाही याची खातरजमा कर यात यावी. 
 

भाग मांक २१ म ये कती घंटागाडया व कती टे पो आहेत याची सिव तर मािहती दे यात 
यावी. 
डासांचे माण वाढले आह,े यासाठी काय तरतुद केलेली आह.े 
 

मा.सिचन भोसले - भाग .२४ म ये ८ कचरा गाडया आहेत, यापैक  ४ अ यावत आहेत व ४ 
नादु त आहेत.  याकरीता ३-४ मिह यापासुन सांगुनही यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. 
नवीन गाडयांचे आरटीओ रिज ेशन रािहले आहे असे सांग यात आले होते,  सदर गाडया 
लवकरात लवकर पाठिवणेत या ा. ११ गाडया ह ा आहेत. 
 

मा.सं दप वाघेरे – पंपरी येथे डुकरे, कु े इ.जनावरे जा त माणात झालेय.  सदर मोकाट 
जनावरांवर िनबध घालणेत यावे. 
 

भाग .२३ – भाग .२३ येथे िनयमीत सफाई कामकाज होत नाही. 
 

मा.अचना बारणे  - भाग .२७ म ये ५ घंटागाडया आहेत, सदर गाडया िडझेल नाही हणुन येत 
नाही असे सांग यात येते. कचरा उचलला जात नाही, कचरा वेळोवेळी उचल यात यावा. एखा ा 
ग लीम ये कच-याची गाडी परत पाठिवणेत यावी तसेच सफाई कमचा-यांची सं या वाढिवणेत 
यावी. सदर बाबीचा खुलासा करावा. 
 

पडवळ नगर भाग . २३  - साफसफाई  कमचारी येत नाही. 
आठवडयातील एक वार ठरवुन घेऊन येक भागात पाहणी क न Implement  कर यात यावे. 
असे  आदेश दे यात आलेले आहेत. 

भागात नागरी सुिवधा क  सु  कर यात यावे. 
दर सोमवारी औषध फवारणी झाली पािहजे असे िनयोजन कर यात येऊन तसे टाईमटेबल 
बनिव यात यावे. 

ेनेज स शन गाडयांची सं या वाढव यात यावी. 
 

मा.अचना बारणे – स शन गाडयांची सं या वाढिवणेत यावी. 
 

मा.सिचन भोसले –गाळ काढणेसाठी गाडया कमी आहेत. 
 

मा.सं दप वाघेरे -  येक भागात १ स शन गाडी असायला हवी.  भागामधील ेनेज लाई स 
अितशय जु या असुन या वाळु, खडी व कचरा जाऊन वारंवार चोकअप होतात, या बदल यात 
या ात.  स शन गाडीसाठीची ो हीजन काय आहे, याचा आढावा यावा. 
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ब भागात असलेली गाडीच आता ग भागासाठी वापरणेत येत आहे.  अपे ीत 
गाडयांची सं या िवचारात घेऊन नवीन गाडया खरेदी कर यात या ात. 
ग े ीय कायालयासाठी कमीत कमी दोन स शन गाडया पािहजे. 
 

मा.झामाबाई बारण े– बैठी घरांम ये चबर फुल झा याने पाणी येते.  २ गाडया दे यात या ात.  
अशी मागणी आहे. 
ग भागाम ये नागरी सुिवधा क  व माई सेवा क  सु  कर यात यावे. 
 
पावसामुळे र यांवर अनेक ख े होतात 
BRT Road  - १६ नंबर 
२३ ाय हर कॉलनी येथे ख े झालेत.. यात पावसाचे पाणी साचुन राहते.  यामुळे अपघात 
होतात. 
 

मा.सं दप वाघेरे – पंपरी म ये र ते नाहीत, रोड  केलेला नाही. 

वाकड रोड येथे म यभागी ख े आहेत, यासाठी लवकरात लवकर उपाययोजना करावी. 
भागात सव ठकाणी पहाणी कर यात यावी.  

 

मा.सिुनता तापक र – पीड ेकसची उंची जा त अस यामुळे देखील अपघात हो याची श यता 
असत,े यामुळे पीड ेकसची उंची ही िनयमा माणे ठेव यात यावी.   वाजवीपे ा अिधक पीड 

ेकस नसावे. जेथे पीड ेकस तयार कर यात आलेले आहेत, तेथे हाईट प े दे यात यावे.  
थाप य िवभागाने याकडे ल  ावे. 

ग भागातील येक कायकारी अिभयं यांस सुचना दे यात या ा.   
 

ी. बासे – सु वातीला बीबीएम प दतीने ख े बुजिव यात येतील, एक आठवडया या आत 
काम क न घेतो. 
पीड ेकस ची पहाणी क न घेतो. 

रायगड कॉलनी, गणेश नगर येथील पीड ेकर काढुन घे यात यावा. 
 

मा.कैलास बारणे – १६ नंबर ते काळेवाडी फाटा, येथील टॉम लाईनचे झाकण तुटलेले आहे 
(गणेश मंगल क  समोर) याची दु ती कर यात यावी. 
कायकारी अिभयंता, नगरसेवक यांनी एक  येऊन पहाणी करावी. 
मा.अिभषेक बारणे – या ठकाणी मोठया माणावर कचरा आहे,  तो लवकरात लवकर काढणेत 
यावा. 
गु वारी सकाळी ८ वाजता स ह कर यात येईल. 
पंपरी चंचवड प रसरात मोठया माणावर हॉटेल ावसाियक आहेत.  सदर हॉटेलमधील कचरा 

हा रा ी बारा वाजेनंतर मोकळया जागेत फेकला जातो.  रा ी १.३०  ते २.०० पयत सदर कचरा 
उचल याची व था या या वॉडम ये कर यात यावी. 



 -  - 

 

8

8

सव हॉटेल ावसाियकांना तसे आदेश दे यात येवुन लवकर यावर अंमलबजावणी कर यात 
यावी. 
 

मा.बाबासाहेब  ि भुवन  - हॉटेल ावसाियकांना तशी नोटीस दे यात यावी.  2nd Shift व 

Night Shift या लोकांना ते ासदायक ठरते. िवना परवाना असलेले हॉटेलधारकांना Notice  
दे यात यावी. 
 

सीसीटी ही कॅमेरा बसिवणेबाबत – 
मा.सुिनता तापक र – डी माट समोर असले या भुयारी मागाम ये सीसीटी ही कॅमेराज 
बसिव यात यावे. सदर कॅमेराचे फुटेज हे काळेवाडी पोिलस टेशन ला कळिव यात यावे.  शासन 
अिधका-यांनी जवळ या पोिलस टेशनला एक प  ावे. 
जु या नगरसेवकांचे बोड काढ यात याव,े जुने बोड अस यामुळे नागरीकांना नवीन नगरसेवक 
कोण असलेचे समजणे कठीण होते. 
दगडु पाटील नगर येथील बोड काढणेत यावा. 
ग भाग ऑफ स येथील वेश दाराजवळही कचरा आह,े तो काढणेत यावा. 
या बोड् मुळे र यातील वाहतुक ला अडथळा होत आह,े ते बोड काढ यात यावे. 

माजी नगरसेवकांचे बोड काढणेबाबत मागील पंचवा षक योजनेत काय केले गेले, याचा आढावा 
यावा. 

 

मा.िनलेश बारणे – र यातील सुशोिभकरणा या ठकाणी बोड उभे क  नय.े 
दुकानदारांनीही जे बोड व शे स र यात लावलेले आहेत, ते काढणेत यावे. 
बस टॉप वर जािहरात चे टीकस लावलेले असतात याऐवजी तेथे व छतेचे लोगन लावणेत 
यावे. 
 
बस टॉपला लागुन असले या भाजी या गाडया काढणेत या ा. 
सदर बाब ही PMPML या अिधप याखाली अस यामुळे महानगरपािलका याबाबत िनणय घेऊ 
शकत नाही. याबाबत मािहती घे यात यावी. 
थेरगाव गावठाण मशान भूिम येथील सुशोिभकरण कर यात यावे.  यासाठी उ ान 
िवभागाकडुन काम क न यायला हवे. 
सावजिनक ठकाणी टीकर िचटकवणा-यावर गु हा दाखल केला जावा. 
भटक  व मोकाट जनावरांचा  सोडव यात यावा. 
पंपरीतील डा मैदानास नाव दे यात यावे.   या ठकाणास नाव दलेले नाही, यालाच नाव 

दे यात यावे. 
बंद पडलेले ीट लाई स दु तीकरीता गाडी उपल ध क न देऊन ीट लाई स लवकरात 
लवकर चालु क न दे यात यावे. 

भागात सव ठकाणी पा याचा  आहे.  यावर यो य उपाययोजना कर यात यावी. 
येक मिह या या सभेसाठी कायकारी अिभयंता हजर असायला हवेत.  पुढील सभेसाठी सव 

अिधकारी वेळेत हजर असायला हवेत. 
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शहरातील चोरीचे माण वाढत आहे, यासाठी सीसीटी ही कॅमेराज येक चौकात बसवायला 
हवेत.   
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
   

                       
           अ य  

                                                                               ग भाग सिमती   
                          थेरगाव– ३३.                         
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

ग े ीय कायालय, थेरगाव - ३३ 
-ग ेका/कािव/१/ ३  /२०१७ 

दनांक-  ११ /०९/२०१७   
                                        शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                        ेञीय कायालय, 
     थेरगाव – ३३  

 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी                               
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.                                         
 
  
  
                                                                                                                                                        
  


