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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ४ 
सभावृत्ािंत 

 

 दिनािंक -  ६/११/२०१७                     वेळ - िपुारी २:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०६/११/२०१७ रोजी िपुारी २.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापजुी बवुा 

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

उपलस्थत होते. 

 

१. मा.श्री.अभिषके गोव िंद बारणे – सभापती 

२. मा.संदीप बाळकृष्ण वाघेरे  

३. मा.उषा सिंजोग वाघेरे (पाटीि) 

४. मा.पवार मलनषा प्रमोि  

५. मा.बारणे अचाना तानाजी 

६. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

७. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

८. मा. बाबासाहबे  (बाबा)  लिभुवन  

९. मा.सलवता बाळकृष्ण खळेु  

१०. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

११. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते 

 

    तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

         श्री.श्रीलनवास िािंगट- के्षत्रिय अधिकारी/प्रशासन अलिकारी, श्री.ओंभास े पी एस – 

कार्ाकारी अलभर्िंता, श्री.ओहोळ व्ही.बी -  उपअलभर्िंता, श्री.पनिंबाळकर एन आर – उप 

अलभर्िंता, श्री.सिंिशे चव्हाण – कार्ा.अलभर्िंता लवद्युत, श्री.बोनगीर ए.एम – िेखालिकारी,  

श्री.कोळप एस. डी. -  कार्ाािर् अलिक्षक(अलतक्रमण), श्री.एस.एस.कुळकणी – सहा.आरोग्र् 

अलिकारी, श्री.आर.एन.बेि – मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक,श्री.भाऊसाहबे साबळे –उप अलभर्िंता 

पाणीपुरवठा,  श्री.एस एस कुळकणी – सहा.आरोग्र्  अलिकारी आरोग्र् लवभाग, 

श्री.पनिंबाळकर – उपअलभर्िंता –स्थापत्र्, श्री.नार्डु ए.एस – स्थापत्र् सहा्र्क, श्री.सलतष ए 

तार्ड,े श्री.सिंदिप पाडवी,श्री.कोटेवार एम बी -    कलनष्ठ  अलभर्िंता, श्री.मोलहते एम. एस – 

उपअलभर्िंता, श्री.मगर एस. एम, श्रीम.सानप ए.व्ही, श्री.घोडके पी पी, श्री.गजपुरे व्ही.पी, 
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श्री.कोटेवार एम.बी – कलनष्ठ अलभर्िंता श्री.मोरमारे एस व्ही, श्री.मोमीन ए.ए, 

(स्थापत्र्), श्री.मोलहते एम एस – उपअलभर्िंता, -  दििीप िुमाळ – उप अलभर्िंता – लवद्युत, 

श्री.मगर अलनि -  दक्रडा पर्ावेक्षक, श्री.जी.एन.खरेै – सहा.उद्यान लनरीक्षक, 

श्री.बी.के.तापकीर – सहा.उद्यान लनरीक्षक, श्री.लनिशे िाते – कलनष्ठ अलभर्िंता 

पाणीपुरवठा,श्री.पुजारी सिालशव – आरोग्र् लनरीक्षक इ. कमाचारी उपलस्थत होते.  

 

 ----- 

मा.सभापती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभिेा सरुवात  करणेत र्ेत 

आह.े         

 

 

अ) दि. ०३/१०/२०१७ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रम पलिका क्र. ३ ) 

कार्म करणेत र्ेत आह.े                                            

                                              ------- 

ठराव क्रमािंक -   १०    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- ६/११/२०१७      

सूचक- मा. उषा सिंजोग वाघेरे                          अनुमोिक- मा.लनिेश लहरामण बारण े

सिंिभा – मा. उषा वाघेरे यांचे दद. २०/०९/२०१७ चे पत्र. 
मा.उषा वाघेरे र्ािंनी सािर केिले्र्ा पिानुसार पपिंपरी  र्ेथीि प्रभाग क्रमािंक २१ 

मिीि अर्प्पा मिंदिरा जवळीि सिंडास ब्िॉक असुन वापरास र्ोग्र् नसुन सिर ठठकाणी 

बहुतािंशी पसिंिी समाज वास्तव्यास असुन त्र्ािंचे स्वत:चे घरात शौचािर् आह,े सिर सिंडास 

ब्िॉकचा वापर रहिारी वािे वापरत असल्र्ामळेु िगंुिी पसरुन रोगराई वाढण्र्ाची शक्र्ता 

नाकारता र्ेत नाही.  तरी सिर ठठकाणाच्र्ा वास्तव्यास असणा-र्ा नागठरकािंच्र्ा तक्रारी 

वरुन सिर सिंडास ब्िॉक पाडण्र्ास मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे सदर ठिकाणी सुिभ 

शौचािर् उभारणेबाबत मान्र्ता लमळािेनिंतर सिर शौचािर् पाडणेत र्ावेत, र्ा  ठठकाणी 

सुिभ शौचािर् बािंिणेत र्ावेत. 

                                   सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
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ठराव क्रमािंक -   ११    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- ६/११/२०१७      

सूचक- मा. उषा सिंजोग वाघेरे                                अनुमोिक - लनिेश लहरामण बारण े

सिंिभा – मा. उषा वाघेरे यांचे दद. २०/०९/२०१७ चे पत्र. 

मा.उषा वाघरेे र्ािंनी सािर केिेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मिीि 

पी.सी.एम.सी.कॉिनी जवळ असिेि ेमुतारी व सिंडास ब्िॉक ह ेवापरण्र्ास र्ोग्र्   नाहीत, 

तसेच जवळ पठरसरात इिंडस्रीज एठरर्ा असल्र्ामुळे लनवासी मोजकीच आहते व त्र्ािंचे स्वत:चे 

शौचािर् असल्र्ामुळे त्र्ािंना त्र्ाचा वापर होत नसुन, सिर ठठकाणी िुम्रपान तसेच मद्यपी 

िोकािंचा वापर जास्त होतो, त्र्ामुळे सिर ठठकाणी अस्वच्छता वाढिी असुन नागठरकािंच्र्ा 

आरोग्र्ाच्र्ा िषृ्टीने हालनकारक आह,े तरी सिर सिंडास ब्िॉक व मुतारी पाडण्र्ाच्र्ा ठरावास 

मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करण.े  सदर ठिकाणी सुिभ शौचािर् उभारणेबाबत मान्र्ता 

लमळािेनिंतर सिर शौचािर् पाडणेत र्ावेत, र्ा  ठठकाणी सुिभ शौचािर् बािंिणेत र्ावेत. 

                                   सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

       

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक- ६/११/२०१७      

सूचक- मा.                                         अनुमोिक -  

सिंिभा – नगररचना व लवकास लवभाग र्ािंचेकडीि पि .नरलव/कालव/६/थरेगाव/१२९९/२०१७   

           दि.२०/०९/२०१७ चे पि.. 

    मौज ेथेरगाव र्ेथीि रोजवुड हॉटेि त ेथेरगाव गावठाण र्ा २४.० मी  रस्त्र्ापासुन उत्रेकडीि    

स.निं.२७ पासुन १२.० मी रस्ता नव्यान ेप्रस्तालवत  करुन सिर रस्ता आरक्षण क्र.६२७ पैकी प्राथलमक शाळा 

र्ा आरक्षणास िागुन ३४.५० मी रस्ता ते स.निं.२६,२७,२८ व २९ र्ा आरक्षणातीि १२ मी रस्त्र्ापर्ंत 

नव्यान ेमहाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्म मिीि किम २०५ अिंतगात घोलषत करणेबाबत मा. “ब” प्रभाग 

सलमतीन ेवरीि सिंिर्भार् ठरावान्वर्े र्ापुवी मान्र्ता दििेिी आह.े  सिरचे रस्ते घोलषत करणेकामी मा.आर्ुक्त 

र्ािंनी दि.२५/०४/२०१७ च ेप्रस्तावानुसार मान्र्ता दििेिी आह,े  त्र्ाअनुषिंगाने सिर मौजे थेरगाव र्ेथीि 

रोजवुड हॉटेि ते थेरगाव गावठाण र्ा २४.० मी रस्त्र्ापासुन उत्रेकडीि स.निं.२७ पासुन १२.० मी रस्ता 

नव्यान ेप्रस्तालवत करुन सिर रस्ता आरक्षण क्र.६२७ पैकी प्राथलमक शाळा र्ा आरक्षणास िागुन ३४.५० मी 

रस्ता ते स.निं.२६,२७,२८ व २९ र्ा आरक्षणातीि १२.० मी रस्त्र्ापर्ंत नव्यान ेमहाराष्ट्र महानगरपालिका 

अलिलनर्म मिीि किम २०५ अिंतगात घोलषत करणेकामी नागरीकािंच्र्ा सचुना व हरकती मागलवणेकामी 

िलैनक पुढारी, िलैनक सामना, ि.ैनवभारत,  जालहरात क्र.५७० र्ामध्र्े दि.२६/५/२०१७ रोजी जालहर नोटीस 

प्रलसध्ि करणेत आिेिी होती.  सिर नोटीशीच्र्ा अनुषिंगाने ३० दिवसािंचे लवहीत मुितीत कोणाचीही हरकत 

प्राप्त झािेिी नाही. 
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 सिरचे रस्ते महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्म मिीि किम २०५ अन्वर्े अिंलतम घोलषत करणेकामी 

सिर प्रस्तावास मा.ग प्रभाग सलमतीची अिंलतम मिंजुरी आवश्र्क आह.े  तरी प्रस्तुत रस्ते अिंलतम घोलषत करुन 

कार्म करणेसाठी मा.ग प्रभाग सलमतीची मान्र्ता लमळणेबाबत लवचार करणे. 

           सिरचा लवषर् तहकुब करण्र्ात र्ते असनु पुढीि सभेचे वेळी सिर  लवषर् घणेेत र्ावा. 

                                                       ------- 

 

ठराव क्रमािंक -   १२    लवषर् क्रमािंक- ४ 

दिनािंक- ६/११/२०१७      

सूचक- मा. कैिास भािचिंद्र बारणे                     अनुमोिक – मा.मलनषाताई प्रमोि पवार 

सिंिभा –  मा.अचाना बारणे,मा.लनिेश बारणे,मा.सलचन भोसिे,मा.मलनषा पवार,मा.झामाताई बारणे, 

मा.मार्ा बारणे व मा.कैिास बारणे  यांचे दद. २५/१०/२०१७ चे पत्र. 

मा.अचाना बारणे,मा.लनिेश बारणे,मा.सलचन भोसिे,मा.मलनषा पवार,मा.झामाताई बारणे, मा.मार्ा 

बारणे व मा.कैिास बारणे र्ािंनी  दििेल्र्ा पिानुसार, प्रभागातीि औंि रावते बी आर टी मागाावरीि सबवे   

 कावेरीनगरकड े जाणा-र्ा रस्त्र्ात ज्र्ा शेतक-र्ािंची जमीन गेिी आह,े सिर सबवेचे नाव 

“कै.ह.भ.प.नारार्ण िक्ष्मण पवार” असे नामकरण  करण्र्ात र्ेत आह.े 

                                   सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
                      
 

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

 
   

                       

                अध्र्क्ष 

                                                                                    ग प्रभाग सलमती 

                थेरगाव– ३३.                         

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेिीर् कार्ाािर्, थेरगाव - ३३ 

क्र-गक्षेका/कालव/२/ ४० /२०१७ 
दिनािंक -  २९/११/२०१७   

                                        प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षेिीर् कार्ाािर्, 

     थेरगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी                               

      २/- आपल ेविभागाशी संबंवित असणा-या विषयाबाबत झालेल्या  

    िरािानुसार काययिाही करणेत यािी. 
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