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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ७ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक - १/१०/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०१/१०/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापुजी 

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

उपलस्थत होते. 

 

१. मा.बाबासाहबे (बाबा)  लिभवुन   - सभापती 

२. मा.संदिप बाळकृष्ण वाघेरे  

३. मा.पवार मलनषा प्रमोि 

४. मा.अभभषेक गोव ंि बारणे   

५. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारण े

६. मा.भोसि ेसलचन सुरेश  

७. मा.सभ ता बाळकृष्ण खळेु 

८. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते  

९. मा.सिंदिप कालशनाथ गाड े       - लस्वकृत सिस्र् 

१०. मा.लवनोि हनुमिंत तापदकर       - लस्वकृत सिस्र् 

 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

            श्री.आर.बी.जगताप – प्रशासन अलिकारी, श्री. ए के सुपे-  िेखा अलिकारी,     

श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, श्री.एस.एस.कुिकणी – सहा.आरोग्र् अलिकारी, श्री.दििीप 

िुमाळ – उप अलभर्िंता,लवद्युत, श्री ओहोळ व्ही.बी. - उपअलभर्िंता स्थापत्र्, श्री.आर.के.जावळे – उप 

अलभर्िंता जिलन:सारण, श्री.बाबासाहबे गिबिे – कार्ाकारी अलभर्िंता,लवद्युत,  श्री.बिंडगर एस बी – 

कलनष्ठ अलभर्िंता,जिलन:सारण, श्री.भाऊसाहबे साबळे – उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा, श्री.इनामिार एस 

जी. – मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक,श्री.मगर एस एम – दक नष्ठ अलभर्िंता, जिलन:सारण, श्री.मगर ए ए – क्रीडा 

पर्ावेक्षक,   श्री.मोमीन ए. ए , श्रीम.सानप ए.व्ही, श्रीम.घोडके पी पी,श्री.गजपुरे व्ही पी, किाि आर् के 

– कलनष्ठ  
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अलभर्िंता, लवद्युत, श्री.जी एन खैरे – सहा.उद्यान अलभर्िंता स्थापत्र्,  श्री.गणेश राऊत -  कलनष्ठ 

लनरीक्षक, श्री.बी के तापदकर – वृक्षसिंविान,  श्री.सरवि े-  अलतक्रमण अलिक्षक   इ. कमाचारी उपलस्थत 

होते.  

 ----- 
          

सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा सुरवात  करणेत र्ेत आह.े   

 
 

दि. ३/९/२०१८ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रमपलिका क्र. ६) कार्म 

करणेत र्ेत आह.े 

 

 

ठराव क्रमािंक - २२      लवषर् क्रमािंक - १ 

दिनािंक-   १/१०/२०१८      

सूचक- मा.कैिास बारण े                                          अनुमोिक- मा.अलभषेक बारण े

सिंिभा – मा.लनकीता किम यांचे दि.०३/०९/२०१८ चे पत्र.   

             मा.लनकीता किम र्ािंचे दिनािंक ३/०९/२०१८ चे पिानुसार मा.ग प्रभाग सलमती ठराव  क्र.१५ 

दि.०४/०६/२०१८ अन्वर्े प्रभाग क्र.२१ मिीि लडिक्स चौक ते जमतानी चौक र्ा रस्त्र्ास ‘माजी प्राचार्ा 

श्री भगवानिास कोडोमाि लखिानी मागा’ असे नामकरण करणेत र्ावे असा ठराव मान्र् झािेिा आह,े तरी 

सिरचा ठराव ‘माजी प्राचार्ा श्री भगवानिास कोडोमाि लखिानी मागा’ असा न वाचता ‘माजी प्राचार्ा 

बी.एर्.लखिनानी सर मागा’ असा वाचणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक - २ 

दिनािंक-   १/१०/२०१८      

सूचक- मा.मलनषा पवार        अनुमोिक- मा.सलवता खुळे 

सिंिभा – मा.नगरसलचव र्ािंचेकडीि पि क्र.नस/०४/कालव/६२२/२०१८ दिनािंक २१/०९/२०१८ चे पि  

        मा.नगरसलचव र्ािंचकेडीि पि क्र.नस/०४/कालव/६२२/२०१८ दिनािंक २१/०९/२०१८ चे पिानुसार 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेतीि मा.प्रभाग सलमती नामलनिलेशत सिस्र् र्ािंना पुरलवण्र्ात र्ेणा-र्ा 

सुलविािंपैकी आर्डेंटििी काडा, लव्हलजिींग काडा, लशर्ारस पि, िेिरपॅड इ. सुलविा उपिब्ि करुन िणेेस 

मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

                       (सिर लवषर्ाबाबत नगरसलचव   लवभागाकडुन  मालहती मागवणेत र्ावी.) 

           सिर लवषर् तहकुब करणेत र्ेत आह.े 

                                                   ------ 
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ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक - ३ 

दिनािंक-   १/१०/२०१८      

सूचक- मा.अलभषेक बारणे      अनुमोिक- मा.सलचन भोसि े

सिंिभा – मा. ग क्षेलिर् अलिकारी र्ािंच ेपि क्र.गक्षे/०२/कालव/५११/२०१८ दिनािंक १८/०९/२०१८ च ेपि  

मा.क्षेलिर् अलिकारी ग प्रभाग र्ािंचे पि क्र.गक्षे/०२/कालव/५११/२०१८ दिनािंक १८/०९/२०१८ च े

पिानुसार पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग क्षेलिर् कार्ाक्षेिातीि एकुण ६४४ रे्रीवालर्ािंच ेसव्हके्षण 

झािेिे आह.े  त्र्ापैकी बार्ोमॅटिक झािेलर्ा रे्रीवालर्ािंची सिंख्र्ा २८४ इतकी आह.े  बार्ोमॅटिक झािेलर्ा 

रे्रीवालर्ािंपैकी २०६ रे्रीवालर्ािंना रे्रीवािा नोंिणी प्रमाणपि वािप करण्र्ात आिेिे आह.े  जर्ािंना 

प्रमाणपि वािप करण्र्ात आिेिे आह,े त्र्ािंना जागा लनश्चीत करणे आवश्र्क आह.े  

र्ाबाबत हॉकसा झोन पुन:स्थालपत करणेसाठी क्षेलिर् अलिकारी र्ािंचे अध्र्क्षतखेािी उपसलमती 

स्थापन करणेबाबत दि.२७/३/२०१८ रोजीच्र्ा शहर रे्रीवािा सलमती सभेमध्र्े मा.आर्ुक्त र्ािंनी 

सुचलवलर्ानुसार हॉकसा झोन तर्ार करणेसाठी कें द्र व राजर्शासन र्ािंचे लनर्म व मनपाने तर्ार केिेलर्ा 

िोरणानुसार प्रभाग स्तरावर एक उपसलमती स्थापन करण्र्ात र्ेत आह.े  ती खािीिप्रमाणे –  

 

प्रभाग हॉकसा झोन रे्रीवािा उपसलमती 

 

१) श्रीम.लस्मता झगडे – अध्र्क्ष – क्षेलिर् अलिकारी, ग क्षेलिर् कार्ाािर् 

२) श्री.िवेन्ना गट्िुवार – सिस्र् – कार्ाकारी अलभर्िंता, स्थापत्र्, ग क्षेलिर् कार्ाािर् 

३) श्री.सुलनि भागवानी – सिस्र्  - उपअलभर्िंता नगररचना लवभाग 

४) श्री.सलतष माने – सिस्र् – वटरष्ठ पोलिस लनरीक्षक, वाकड 

५) श्री.एस एस घोळवे – सिस्र् वाहतुक पोलिस लनरीक्षक, वाकड 

६) श्री.दकशोर म्हसवडे – सिस्र् वाहतुक पोलिस लनरीक्षक,पपिंपरी 

७) श्री.हनुमिंत रोकडोबा सरवि े– सिस्र् अलतक्रमण लनरीक्षक,अलतक्रमण लवभाग (स्थापत्र्) 

८) श्री.एर् डी ए प्रलतलनिी (food & drug administration) (अन्न सुरक्षा प्रशासन) 

९) रे्रीवािा सिंघिनेचे सिस्र् 

१) श्री. शिंकर लशनगारे – घर क्र.४२१/२ जर्ोलतबा नगर काळेवाडी पुणे १७ 

२) श्री.लनिेश राजेंद्र जािव – र्शोिा कॉिनी, रहािणी र्ािा, पुणे १७ 

३) श्री.अलमत कुिळे – पपिंपरी पुणे १७ 

सबब उपरोक्त प्रमाणे लनर्ुक्त केिेलर्ा सलमतीस मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

     सिर लनर्ोलजत सलमती बरखास्त करुन नवीन सलमती नेमणेत र्ावी असे सािंगुन 

सवाानुमते सिर लवषर् तहकुब करणेत र्ते आह.े 

------ 
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सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििे ेलवषर् खािीिप्रमाण े 

 

ठराव क्रमािंक - २३      लवषर् क्रमािंक - ४ 

दिनािंक-   १/१०/२०१८      

सूचक- मा.कैलास बारणे      अनुमोिक- मा.सलवता खुळे 

सिंिभा – मा.प्रशासन अलिकारी ग क्षेलिर् कार्ाािर् र्ािंचे जा.क्र.गक्षेका/प्रशा/०४/कालव/७३/२०१८  

           दिनािंक १/१०/२०१८ चे पि 

     पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीस “पसिंििुगुा प्रभाग सलमती” व ग क्षेलिर् कार्ाािर्ास 

“पसिंििुगुा क्षलेिर् कार्ाािर्” असे नाव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

          सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाि न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्ावाही करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - २४      लवषर् क्रमािंक - ५ 
दिनािंक-   १/१०/२०१८      

सूचक- मा.कैलास बारणे                                  अनमुोिक- मा.मभिषा प ार 

सिंिभा – मा.सभचि भोसले यांचे दिनािंक १/१०/२०१८ चे पि 

मा.सभचि भोसल ेयांचे दििांक १/१०/२०१८ चे पत्रािुसार  प्रभाग क्र.२४ र्ेथीि गुजरवस्ती गव्हाणे 

हॉलस्पििच्र्ा मागीि कॉिनीिा आजतागार्त नाव िरे्ात आिेिे नाही, सिरीि िोकवस्ती लह खुप पुवीची व 

जुनी असुन लतच ेनामकरण करणे गरजेचे आह.े  र्ा पटरसरातीि नागरीकािंना पि व्यवहार करण्र्ात िखेीि 

अडचणी र्ेत आहते ,  तरी र्ा कॉिनीिा “श्री” कॉिनी असे नाव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - २५      लवषर् क्रमािंक - ६ 
दिनािंक-   १/१०/२०१८      

सूचक- मा.कैलास बारणे                                  अनमुोिक- मा.सभ ता खुळे 

सिंिभा – मा.सभचि भोसले यांचे दिनािंक १/१०/२०१८ चे पि 

मा.सभचि भोसल ेयांचे दििांक १/१०/२०१८ चे पत्रािुसार  प्रभाग क्र.२४ येथील मातोश्री कॉलिीच्या 

मागील कॉलिीला आजतागायत िा  िणे्यात आलेले िाही  सिरील लोक स्ती भह खुप पु ीची   जुिी असूि 

भतच ेिामकरण करणे गरजेच ेआह.े  या पररसरातील िागररकांिा पत्र व्यवहार करण्र्ात िखेीि अडचणी र्ेत 

आहते.  तरी र्ा कॉिनीिा  “पिंचमखुी कॉिनी” असे नाव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
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 दि.  १/१०/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाच ेमाभसक सभते 

खािीिप्रमाण ेचचाा झािी. 

  

मा.अध्र्क्ष श्री.बाबासाहबे लिभुवन र्ािंचे अनुमतीने सभसे सुरुवात करण्र्ात आिी. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) -    दिनािंक ३/०९/२०१८ रोजीचा सभावतृ्ािंत क्र. ६ कार्म करणेत  

                                    र्ेत आह.े पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेतीि मा.प्रभाग सलमती नामलनिलेशत  

                                    सिस्र् र्ािंना पुरलवण्र्ात र्ेणा-र्ा सुलविािंबाबत नगरसलचव लवभागाकडुन  

                                    मालहती घेण्र्ात र्ावी. 

 

मा.सलचन भोसि े-          हॉकसा झोन पुन:स्थालपत करणेसाठी क्षेलिर् अलिकारी र्ािंचे अध्र्क्षतेखािी जी  

                                    उपसलमती स्थापन करणेत आिी आह,े ती आम्हा सिस्र्ािंना मान्र् नाही, सिर  

                                    सलमती लह सवा सिस्र्ािंना लवश्वासात घेऊन करण्र्ात र्ावी.  र्ासाठी लवषर्  

                                    क्रमािंक ३ मिीि सलमती बरखास्त करुन नवीन सलमती नमेण्र्ात र्ावी. 

 

मा.सिंदिप गाडे  -             र्ाचबरोबर अनलिकृत फ्िेक्स/बॅनसा सिंिभाातही पुवी कोणाचेही मत न घतेा  

                                   कलमिी स्थापन करण्र्ात आिी होती, ती सुध्िा कलमिी बरखास्त करणेत र्ावी. व  

                                   नवीन सलमती नेमण्र्ात र्ावी. 

     

     मा.प्रभाग सलमती सभचेे दिवशी इतर कुठिी सभा आर्ोलजत केिी असता, प्रभाग  

                                  सलमती सभेसाठी अलिकारी उपलस्थत राहत नाहीत, अशा वेळी सिर सभा  

                                  घणे्र्ाचा काहीही उपर्ोग होत नाही.  मा.आर्ुक्त र्ािंना पिाव्िारे कळलवणेत र्ावे  

                                  की, सिर सभेचे दिवशी ग क्षेलिर् कार्ाािर्ाशी सबिंलित अलिकारींचे सिंिभाात  

                                  लमिींग आर्ोलजत करणेत र्ेऊ नर्े. 

                                   मा.आमिार र्ािंच्र्ा अध्र्क्षतेखािी झािेलर्ा सभेमध्र्े िणे्र्ात आिेलर्ा                                        

                                  लनिशेानुसार काम झािे का? 

(आरोग्र् लवभाग ) 
 

मा.सलचन भोसि े–  जे ठेकेिार नीि काम करत नाही, त्र्ािंना ब्िॅक लिस्ि मध्र् ेिाका.   

                                 (प्रभाग क्र.२४) वेळापिकानुसार औलष्णक िुरीकरणाच्र्ा गाडर्ा र्ेत नाहीत.   

                                 औषि र्वारणीचे  कामसुध्िा वेळेवर होत नाही, र्ासिंिभाात सवा मालहती द्या.  

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) -  िुटरकरणाचे काम िसु-र्ा ठेकेिारािा िणे्र्ात आिे आह.े 

 

                                  

मा.सिंदिप वाघरेे -   प्रभाग क्र.२१ र्ेथे िॉर्िेि बाथरुम तुिंबिेर्..िनैिंदिन स्वच्छता केिी जात नाही. 

 

मा.सलचन भोसि े-    सहा त ेसात मलहन्र्ािंपासुन पि िऊेनही कामे होत नाही. कामासाठी माणसे नाहीत असे  

                            उत्र दििे जाते. िीड मलहन्र्ात माणसे वाढवुन काम सुरु करा. र्ोग्र् त्र्ा सिंस्था  

                            नेमण्र्ात र्ाव्या. 

 

मा.सलवता खळेु -   (प्रभाग क्र.२७)सार्सर्ाई करीता आस्थापनेवरीि कार्मस्वरुपी नेमिेिे कमाचारी र्ेत  

                         नाहीत.  केवळ कागिोपिी कामासाठी माणसे आिेिी दिसतात.  त्र्ािंचेवर कार् कारवाई  

                         केिी र्ाची मालहती द्या. 
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श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) – सिर कमाचा-र्ािंना ििंड करण्र्ात आिा आह.े 

 

मा.सभ ता खुळे –   (प्रभाग क्र.२७) कचरा गाडी रोज येत िाही, झाडु  ाल ेयेत िाहीत, टॉयलेट बाथरुम साफ  

                          िसतात, अशा स ा समस्या आहते.  सफाई कमाचारी  ाढ ण्यात या .े 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – कमाचारी कुठे कमी पडतात याची सभ स्तर मालहती िणेेत र्ावी. 

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) -  मुख्र् कार्ाािर्ास लडमािंड दििेिी आह.े 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – आतापर्ंत कमाचारी का िणे्र्ात आिे नाही,  दकती दिवसात  

                                                       कमाचारी िणेार ते सािंगा. 

 

श्री.िशेपािंड े(सहा.आरोग्र् अलिकारी) - पि लमळािेिे आह ेत्र्ानसुार त्र्ावर कारवाई सुरु आह.े   सध्र्ाच्र्ा  

                                                  कामाची मालहती िणे्र्ात आिी आह.े  १ मलहन्र्ात कारवाई करु. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – सतत गैरहजर राहणा-र्ा िोकािंची र्ािी िणे्र्ात र्ावी. 

 

अलतक्रमण लवभाग 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  - अलतक्रमण कारवाई ग प्रभागात कुठे करण्र्ात आिी. 

 

श्री.साविंत (अलतक्रमण लवभाग प्रमखु)- शगुन चौक त े डीिक्स चौक एकुण १६ हातगाडर्ा उचिण्र्ात आलर्ा.   

                                              डािंगे चौक, रहािणी र्ािा, नखाते वस्ती र्ेथे  गाडर्ा उचिलर्ा.  नखाते  

                                              वस्ती र्ेथे २९ तारखिेा कारवाई केिी. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – नखाते वस्ती, रहािणी, रहािणी र्ािा, रहािणी गाव, 

                                                       तापकीर नगर बसस्िॉप, लशवाजी महाराज पुतळा पटरसर, र्ेथे   

                                                       बस स्िॉपिा अजुनही गाडर्ा िागिेलर्ा असतात.                                                                               

                                                       अशा प्रकारे कशी कारवाई करण्र्ात आिी.   पुन्हा िवकरात  

                                                       िवकर कारवाई करण्र्ात र्ावी. 

 

मा.सिंदिप गाड े– १६ निंबर बसस्िॉप ते थेरगाव र्ा िरम्र्ान ब-र्ाच हातगाडर्ा आहते. लतकड ेकारवाई होत  

                       नाही.  िवकरात िवकर तथेे अलतक्रमण कारवाई करण्र्ात र्ावी, जेणेकरुन सिर रोड  

                       वाहतुकीसाठी मोकळा होईि. 

 

मा.सलचन भोसि े– अलतक्रमणासाठी असिेलर्ा एकुण कमाचा-र्ािंची मालहती िणे्र्ात र्ावी. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – र्ानिंतर पुन्हा कारवाई किी आह े? 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– अलतक्रमण कारवाई साठी असिेलर्ा गाडीिा माईक िावणेत र्ेऊन ती गाडी दर्रिी  

                           पालहजे. 
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श्री.बाबासाहबे गिबि े(कलनष्ठ अलभर्िंता लवद्यतु)  - िवकरात िवकर गाडीिा माईक िावणेची व्यवस्था  

                                                                  करण्र्ात र्ेईि. 

 

मा.सिंदिप गाड े– अभतक्रमण गाडर्ािंना GPRS System बसवा. 

 

पाणीपरु ठा भ भाग 

 

मा.सलवता खळेु – प्रभाग क्र.२७ मध्र्े कमी प्रेशरने पाणी र्ेते.  जर्पहिंि कॉिनी, र्शिा, मिुसुिन, पोलिस  

                        कॉिनी, र्ा भागात पाणी कमी प्रमाणात र्ेते.  िाक्र्ा पुणा भरत नाहीत.  अमरिीप  

                        पटरसराचीलह तक्रार आह.े  पाणीपुरवठा लवस्कळीत आह.े 

 

श्री.साबळे (उपअलभर्िंता, पाणीपरुवठा)  -    कुणाि हॉिेि र्ा भागात १६०एम एम व्यासाची पाईप िाईन  

                                                         िाकणेचे काम सुरु आह.े अमृत र्ोजनेची कामे िवकर सुरु होतीि 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – तापदकर नगर र्ेथे भाऊिं च्र्ा हस्त ेपाईपिाईनचे उिघािन झािे   

                                                       असनुही अजनु काम झािेिे नाही. 

 

श्री.साबळे (उपअलभर्िंता, पाणीपरुवठा)  – काम चािु केिे होते पण खािी सवा खडक िागलर्ामुळे काम  

                                                      थािंबविे आह.े  हणॅ्ड ब्रेकर िावावा िागेि.  उद्या काम चािु करु. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – एका टठकाणी खडक िागिा असलर्ास िसु-र्ा टठकाणाहुन काम  

                                                       सुरु करा. 

 

मा.मभिषा प ार –                             श्रीिाथ कॉलिीतही पाण्याची समस्या आह.े 

 

मा.सदंिप गाड े–                               ज्या रठकाणी पाण्याच्या समस्या अभिक आहते, तेथ ेकाम सुरु  

                                                     करण्यात या .े 

 

मा.कैलास बारण े-                             ज्या  प्रभागात काम करण्र्ात र्ेते, तेथीि नगरसिस्र्ािंना  सिर  

                                                    टठकाणी बोिवण्र्ात र्ावे. 

 

उद्याि भ भाग  
 

मा.सलचन भोसि े– उद्यान लवभागाकड ेझाड ेउपिब्ि नाहीत असे दकतीतरी वेळा ते सािंगतात.  पालिकेचे  

                         उद्यान रोप तर्ार करण्र्ासाठी आहते.. तरीही बाहरे कॉन्िॅक्ि दििे जातात.  झाडे िाविी  

                         जात नाहीत. रोप िऊे शकत नाहीत ककं ा झाड ेउपिब्ि िाहीत असे उद्याि भ भागािे  

                         िेखी द्यावे.   उद्यान लवभागािा इतर कुठिे काम आह ेर्ाची मालहती द्यावी. 
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श्री.बी.के. तापकीर (उद्याि सहाय्र्क)–  ठेकेिारालवरुध्ि ३ ते ४ वेळा हडे ऑदर्सिा पिव्यवहार केिेिा आह.े 

                                                   ३५० झाड ेिावुन झािी. 

 

मा.सलचन भोसि े– सिंतोष नगर, बेलठीका पाका  र्ेथे झाड ेिाविे नाहीत.  राडारोडा हा रस्त्र्ािंवर पडिेिा  

                          असतो र्ाबाबत कार्ावाही करावी.  

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े-  प्र.क्र.२७  रहािणी र्ेथीि सिंभाजी उद्यान र्ेथ ेिॉन मध्र्े हरळी ऐवजी २ पानािंचे गवत  

                            उगवि ेआह.े  तेथीि वाढिेिी झाड ेकाढिेिी नाहीत. 

 

मा.सलचन भोसि े-  (प्रभाग क्र.२४ िक्ष्मीबाई बारणे उद्यान )िाकीच्र्ा वरचा भाग ओपन असलर्ाने  ते  

                          अलतशर् िोकािार्क आह ेसिर भाग ल करात ल कर बंि करण्यात यावा.  गाडानमध्र्े   

                          सुरक्षा व्यवस्था नसलर्ाने त्र्ा टठकाणी गैरप्रकार घडु शकतात.  तेथे िवकरात िवकर  

                           पभिंतीचे किं पाऊिं ड बािंिणेचे काम सुरु करा.   गाडानमिीि िॉन खराब झािे आह.े   

 

      प्रभाग सलमती लमिींगचे दिवशी इतर कुठलर्ा लमिींग असलर्ास प्रभाग सलमती लमिींग अथवा इतर  

कुठलर्ाही लमिींगचे आर्ोजन करु नर्े. 

 

 

लवद्युत लवभाग  

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – डी मािा समोरीि भुर्ारी मागाात सी सी िी व्ही बसलवण्र्ाबद्दि  

                                                       कार् कारवाई केिी. 

 

श्री सलतष तार्ड े(कलनष्ठ अलभर्िंता)–       डीमािा समोरीि भुर्ारी मागााची उिंची कमी असलर्ाने तथेे सी सी  

                                                      िी व्ही िावता र्ेत नाही. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – सिर  भुर्ारी मागााच्र्ा बाहरे र्तेािंना व जातािंनाच्र्ा मागाावर  

                                                       कॅमेरा बसवण्र्ात र्ावा. 

 

मा.सलचन भोसि े–                              प्रभाग क्र.२४ मध्र्े दकती LED दिवे  बसलवण्र्ात आि े? 

 

श्री सलतष तार्ड े(कलनष्ठ अलभर्िंता)– लबरिा हॉलस्पिि रोडिा १३५ wat चे LED दिवे बसविे,  ह ेएिईडी   

                                               दिवे कॉिनीत बसविे जात नाहीत.  स्िोअरमिनु लमळािेिे दिवे  

                                               बसलवण्र्ात आिे आह.े 
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मा.सलचन भोसि े–                      स्िोअरचे लडिेलस द्या.  जेवढे पोलस तेवढे एिईडी हवे.   

                                              महािगरपाभलकेच्या शाळेत टयुबलाईट िाही तथेे िवकरात िवकर  

                                              िाईट्स बसलवण्र्ात र्ावे. 

 

श्री सलतष तार्ड े(कलनष्ठ अलभर्िंता)  – गोडाऊि मिुि भमळालर्ावर दिवे बसलवणेत र्ेतीि. 

 

मा.सभचि भोसल े– मंगलिगर मध्ये ३ गल्ल्यांमध्ये एलईडी िाही.  भ द्युत भ भागास एक खांब भशफ्ट  

                         करण्यास सा ंभगतले होत ेतेही काम झालेल ेिाही. एलईडी किी बस ुि भमळतील, ते  

                         सांगा.याबाबतीत श्री गलबलेंिी माभहती द्या ी.  प्रभाग क्र.२३ व २४ मिीि लवद्युत  

                         खािंबािंची मोजणी करा.  प्रत्र्ेक गलिी नुसार, कॉिनी नसुार मालहती द्या.  सुरुवातीिा  

                         मेंिेनिंन्सचे काम क्िीअर करा. दकती बििणे गरजेचे आह ेर्ाची मालहती घ्र्ावी. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – श्री.गिबिे र्ािंनी र्ाप्रकरणात िक्ष द्यावे. जे अलिकारी काम करत  

                                                       नाहीत त्र्ािंच्र्ावर कारवाई करण्र्ात र्ावी. 

 

मा.कैिास बारण े– जेथे कचरा सिंकिन केि ेआह,े तेथेच कचरा गाडर्ा िावण्र्ात र्ाव्या. लतकड ेिवकरात  

                         िवकर िाईट्स िावावे.  इकड ेपाका  केिेलर्ा कचरागाडर्ा लतकड ेलशफ्ि करा.  

 

मा.सिंदिप गाड े -  गुजर नगर सबवे र्ेथे डुकरािंचे प्रमाण अलिक आह.े  सिर  टठकाणी कचरा िाकु नर्े असे  

                        बोडा स्थापत्र् लवभागाने िावण्र्ात र्ावे. 

                        डािंगे चौक ते काळेवाडी र्ािा खड्ड ेबुजलवण्र्ात र्ावे.  १ आठवडर्ाच्र्ा आत काम करण्र्ात  

                        र्ावे.   

 

मा. सलचन भोसि े– मिंगिनगर शाळेत १९ मुिािंना गणवेश नाही, गैरहजर असिेलर्ा मुिािंना गणवेश  

                        लमळािेि ेनाहीत.  र्ाबाबत कार्ावाही करावी. 

 

मा.सिंदिप गाड े - मनपाच्र्ा शाळािंमध्र्े अनेक वेळा लवलवि कार्ाक्रम होतात, मा.महापौर सिर कार्ाक्रमािंस  

                     उपलस्थत असतात, परिंतु र्ा कार्ाक्रमािंची वेळ नगरसिस्र्ािंना कळलविी जात नाही, र्ापुढे  

                     शाळािंमिुन कार्ाक्रमािंसिंिभाातीि लनमिंिण पिे नगरसिस्र्ािंना िणे्र्ात र्ावी. 

 

 

     पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीस “पसिंििुगुा प्रभाग सलमती” व ग क्षेलिर् कार्ाािर्ास 

“पसिंििुगुा क्षलेिर् कार्ाािर्” असे नाव िणे्र्ास मान्र्ता िणे्र्ात आिी. 
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 वरीिप्रमाणे नेमुन िणे्र्ात आिेलर्ा कामकाजाचा आढावा पुढीि बैठकीमध्र्े घेण्र्ात र्ेईि असे सािंगुन 

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

                      

                अध्र्क्ष 

                                                                                               ग प्रभाग सलमती  

                       थरेगाव– ३३.                         

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेिीर् कार्ाािर्, थरेगाव - ३३ 

क्र-गक्षेका/कालव/४/     /२०१८ 
दिनािंक -     /१०/२०१८   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी   

                            

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

       ठरा ािुसार भियमािीि काया ाही करणेत या ी, यासंिभाात   ेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  


