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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ५ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक - ६/८/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०६/०८/२०१८ 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.पवार मलनषा प्रमोि 

५. मा.अभभषेक गोव ंद बारणे   

६. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

७. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

८. मा.सभ ता बाळकृष्ण खळेु 

९. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

१०. मा.सिंदिप कालशनाथ गाड े       - लस्वकृत सिस्र् 

११. मा.गोपाळ कालशनाथ माळेकर  - लस्वकृत सिस्र् 

 

 

    तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

        श्रीमती लस्मता झगड े – क्षेलिर् अलिकारी, श्री.आर.बी.जगताप – प्रशासन अलिकारी,श्री.िवेन्ना 

गट्टुवार – कार्ाकारी अलभर्िंता, स्थापत्र्,  श्री.रामदास तांबे – कार्यकारी अभभर्ंता, श्री.सुपे ए के -  

िेखा अलिकारी, श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, श्री.बाबासाहबे गिबिे – कार्ाकारी 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  
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स्थापत्र्,श्री.गणेश राऊत,श्री.लशके एस व्ही,श्री.सलतष तार्ड े – लवद्युत, श्री.कोरेवार एस बी – कलनष्ठ 

अलभर्िंता (स्थापत्र्),श्री.प्रलवण िुमाळ – कलनष्ठ अलभर्िंता, पाणीपुरवठा(श्री.तावरे एम एम – कलनष्ठ 

अलभर्िंता (नगररचना),श्री.बिंडगर एस बी – जिलन:सारण,श्री.मोरमारे  एस व्ही – कलनष्ठ 

अलभर्िंता,पाणीपुरवठा,श्री.बी आर साबळे – उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा, श्री.सिंदिप मो.पाडवी – कलनष्ठ 

अलभर्िंता पाणीपुरवठा,  श्री.मगर ए ए – क्रिडा पर्य ेक्षक,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.  २/७/२०१८ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रमपलिका क्र. ४ ) कार्म 

करणेत र्ेत आह.े 

                                           ------- 
 

                                                                      

 दि.  ६/०८/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाच ेमाभसक सभते 

खािीिप्रमाण ेचचाय झािी. 

  

मागील माभसक सभेत झालेल्र्ा भ षर्ांचा आढा ा घेण्र्ात आला. 

 

डांगे चौक र्ेथील ओव्हरलिजच्र्ा खािी िावणेत आिेल्र्ा स्टीकसा सिंिभाात कारवाई करण्र्ाचे काम ह ेआरोग्र् 

लवभागाकड ेन ितेा अलतक्रमण लवभागाकड ेिणे्र्ात र्ावे.  आरोग्र् लवभागाकड ेसार्सर्ाई कामािंचा व्याप 

अलिक असल्र्ाने त्र्ािंचकेड ेअसलेली आह ेती काम े ेळेत होत नाहीत. 

 

मा.लनिशे बारणे – पोस्ट ऑदर्ससाठी मान्र्ता िणेेत र्ावी. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – पोस्ट  ऑदर्सबाबत भूलम  पजिंिगी लवभागाने प्रस्ताव सािर  

                            करावा.  र्ाबाबत मी आर्ुक्ािंशी चचाा करुन १ आठवडर्ाच्र्ा आत मालहती ितेे. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – पाण्र्ा सिंिभाात अनेक तक्रारी आहते. 

 

श्री.रामिास तािंब े(कार्ाकारी अलभर्िंता) – पाण्र्ाच्र्ा तक्रारींना बरीच कारणे आहते.  अमृत र्ोजनेअिंतगात पुणा    

                            शहराच्र्ा ६०%  भागात नवीन  हार्ड्रोलिक पाईप्स टाकणार आहोत.   

                            सिर अलभर्ान सवासािारण िोकािंपर्ंत पोचवावे र्ासाठी सवानंी सहकार्ा करावे.   

                            श्रीनगर टाकीच्र्ा आजुबाजुचे लडझाईन झािेिे आह.े   
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मा.अलभषके बारणे – वॉडा क्षेि टाकर्ािंवाईज असते  तर १ वॉडा १ JE  असे करावे.   

  

श्री.रामिास तािंब े(कार्ाकारी अलभर्िंता) – अमृत र्ोजनेच ेकाम सुरु  झाल्र्ानिंतर ब-र्ाच तक्रारी कमी  होतीि. 

 

मा.सिंदिप वाघरेे – प्रभाग क्र.२१ हा िाट िोकवस्तीचा लवभाग आह.े  र्ेथीि सार्सर्ाईची कामे वेळेवर होत  

                        नाहीत.  कमाचारी सिंख्र्ा अपुणा पडते. 

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) – प्रभाग क्रमािंक २१ पपिंपरी मध्र्े  काम करार्िा  

                         आवश्र्क पुरेसे कमाचारी दििेिे आहते. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – आरोग्र् लवभागासिंिभाात कचरागाडी (Tata Ace)  िसु-र्ा भिफ्ट  

                        मध्र्े िणेेबाबत स्थार्ी सलमतीने मान्र्ता दििेिी आह.े  र्ाबाबत ठेकेिारािा  work  

                        order गेिी असुन प्रभागािा र्ासिंिभाात मालहती िणे्र्ात आिेिी नाही. 

    ठेकेिाराचे ९६ कमाचारी असुन  मनपाचे २३६  कमाचारी आहते.   

    मनपाची कमाचारी सिंख्र्ा वाढवण्र्ात र्ावी र्ा बाबीचा आढावा घ्र्ावा.  (  आपल्र्ाकड े 

                        कमीत कमी १५० कमाचारी घेणे आवश्र्क आह.े) 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – श्री.िोणकर – आरोग्र् कार्ाकारी  अलिकारी र्ािंना भेटुन र्ोग्र् ती  

                       मालहती घणे्र्ात  र्ेईि. 

 

मा.लनिशे बारणे – गैरहजर कमाचा-र्ािंवर कार् कारवाई करण्र्ात आिी? 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – गैरहजर कमाचा-र्ािंवर कारवाई करणेसिंिभाात प्रशासनािा प्रस्ताव  

                         पाठलविेिा आह.े 

 

मा.भनलिे बारण े - सदर  प्रस्तावासिंिभाात लनणार् घेण्र्ाचा अलिकार सभेिा िणे्र्ात र्ावा.  र्ासिंिभाात र्ोग्र्  

                        ती मालहती  द्या. 

 

मा.सलुनता तापदकर -  डी माटा समोर असिेल्र्ा भुर्ारी मागाातीि सुरलक्षततेसाठी गाडा नेमण्र्ात आिा आह,े  

                           परिंतु तो नेहमीच गरैहजर असतो.  सार्िंकाळी शाळकरी मुिे/मुिी सिर मागााचा वापर  

                           करतात, परिंतु  हा मागा अलतशर् असरुलक्षत आह.े  सिर मागा हा अलतशर् अस्वच्छ व  

                           खराब असुन तो स्वच्छ करणे गरजचेे आह.े  सिर भुर्ारी मागाात रािीचे वेळी अलतशर्  

                           वाईट प्रकार घडतात, र्ाकरीता हा भुर्ारी मागा रािीचे वेळी बिंि ठेवण्र्ात र्ावा. 

                           (BRTS  व Security  बाबत कार्ावाही करावी.) 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) –  प्रभागािंमिीि मुख्र् चौकािंमध्र्े तरी सीसीटीव्ही कॅमेराज िावणेत  

                            र्ावे. 
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श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – मुख्र् चौकािंमध्र्े सी सी टी व्ही बसलवणेसिंिभाात पोलिस  

                           लडपाटामेंटशी चचाा करुन सुरुवातीिा जागा लनश्चीत करा.  

 

मा.सलवता खळेु -  पोलिस   लडपाटामेंटचे मत घेऊन  तसेच सिस्र्ािंना भेटुन सव्ह ेकरा. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) –  प्रभागामध्र्े ठठकठठकाणी हातगाडर्ा वाढिेल्र्ा आहते. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी)  - अलतक्रमण सिंिभाात अनलिकृत फ्िेकस बाबत कार् कारवाई केिी  

                                                        जाते र्ाची मालहती श्री.सरवि ेर्ािंनी द्यावी. 

 

श्री.सरवि े(कार्ाािर् अलिक्षक, अलतक्रमण लवभाग ) –        रोडवर बसिेिे  लवके्रत्र्ािंवर कारवाई करण्र्ात  

                                                                           आिी आह.े 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी)  - कारवाई  निंतर िखेीि सिर  ठठकाणी लनर्मीत  सव्ह ेकरणे  

                                                        अपेलक्षत आह.े 

 

श्री.सरवि े(कार्ाािर् अलिक्षक, अलतक्रमण लवभाग)  – काळेवाडी र्ाटा र्ेथे कारवाई केिेिी आहे. 

 

मा.सिंदिप गाडे – सिंतोष मिंगि कार्ाािर्, जनुे पुरोलहत, १६ निंबर बस स्टॉप र्ेथे हातगाडर्ा उभ्र्ा राहतात  

                      त्र्ावर कारवाई करणे अपेक्षीत आह.े 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी)  -  अलतक्रमण सिंिभाातीि त्र्ािंची कार्ापध्िती लनश्चीत झािी आह.े 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – गणपती उत्सव जवळ आिेिा आह.े  प्रत्र्ेक वषीप्रमाणे पालिकेने  

                                            ठरवुन  क्रदलेल्र्ा  जागेत स्टॉि टाकणेस परवानगी िणेेत र्ावी.  इतरि    

                                            कुठेही स्टॉि टाकणेस परवानगी िणेेत र्ेऊ नर्े.  र्ासिंिभाात जागा  तसचे  

                                            परवानगी िणेेसिंबिंिी जालहरात िवकरात िवकर करणेत र्ावी. ( उिा.  

                                            पपिंपरीगाव, पवनेश्वर चौकाचा काही भाग इ. ठठकाणी स्टॉि टाकणेस  

                                            परवानगी िणेेत र्ावी.) 

 

मा.सलुनता तापदकर – तापदकर मळा र्ेथे पाईपिाईन टाकिी नाही तसेच तेथीि कॉनारचा राडारोडा  

                             उचिण्र्ात आिेिा नाही. 
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मा.सिंदिप वाघरेे –     प्रभागामध्र्े डुकरािंची सिंख्र्ा वाढत आह.े  ताबडतोब कारवाई करावी. 

                            कमाचा-र्ािंना कुिे व डुकरे  पकडण्र्ासाठीचे टे्रपनिंग िणे्र्ात र्ावे. 

 

 

 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/४/६७ /२०१८ 
दिनािंक -  २४ /०८/२०१८   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी   

                             

      २/- आपले भ भागािी संबंभित असणा-र्ा भ षर्ाबाबत झालेल्र्ा  

       ठरा ानुसार भनर्मािीन कार्य ाही करणेत र्ा ी, र्ासंदभायत   ेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  


