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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - २ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक -  ७/५/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 
 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 
दि.०७/०५/२०१८ 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 मनिषा प्रमोि 

५. मा.बारणे अचाना तानाजी 

६. मा. अनभषेक गोववंद बारणे   

७. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

८. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

९. मा.सनवता 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.श्रीलनवास िािंगट- प्रशासन अलिकारी,  

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

पनिंबाळकर , श्री ओहोळ व्ही.बी. - उपअलभर्िंता स्थापत्र्, श्री.साबळे बी आर-उपअलभर्िंता, श्री.दकशोर 

महाजन – उपअलभर्िंता (जिलन:सारण) श्री.मोमीन ए. ए – कलनष्ठ अलभर्िंता, श्री.गजपुरे व्ही पी, 

श्रीम.सानप ए.व्ही, श्रीम.घोडके पी पी,श्री.किाि आर् के – कलनष्ठ अलभर्िंता स्थापत्र्,श्री.आर एम बेि – 

आरोग्र्,श्री.गणेश राऊत,श्री.लशके एस व्ही,श्री.सलतष तार्ड े– लवद्युत, श्री.बिंडगर एस बी – जिलन:सारण,  

श्री.सिंदिप मो.पाडवी – कलनष्ठ अलभर्िंता पाणीपुरवठा,  श्री.मगर एस एम – कलनष्ठ अलभर्िंता, श्री.बी के 
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तापदकर – वृक्षसिंविान, श्री.कुिकणी एस बी – िेखालिकारी,श्री.कोळप श्रीकािंत -  अलतक्रमण,श्री.पशिंि े

एस डी – मुख्र्ाध्र्ापक (माध्र्लमक लशक्षण) , श्रीमती जोशी ए एम – पर्ावेलक्षका (लशक्षण लवभाग)  इ. 

कमाचारी उपलस्थत होते.  

 ----- 

 

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

 

ग प्रभाग सलमतीच ेमाजी अध्र्क्ष मा.श्री.अलभषके बारण ेर्ािंनी  ग प्रभाग सलमतीच े

िवनिवाानित अध्र्क्ष मा.श्री.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन र्ािंच ेग प्रभाग सलमतीच्र्ा वतीन े

पषु्पगचु्छ िऊेन स्वागत केि.े 

 

मा.सभापती र्ािंनी ग प्रभाग सलमती सिस्र् तसचे नामलनिेलशत स्वीकृत सिस्र्ािंच ेस्वागत 

करुन सभसे सरुुवात केिी. 

 
 

१) दि.  ५/३/२०१८ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रम पलिका क्र. ९ ) कार्म करणेत 

आिा. 

२) दि.२६/४/२०१८ रोजीच े लवशेष सभेचा सभावृत्ािंत ( नामलनिलेशत स्वीकृत सिस्र् लनवड) 

कार्म करणेत आिा. 

३) दि.२७/४/२०१८ रोजीचे लवशेष सभेचा सभावृत्ािंत (कार्ाक्रम पलिका क्र.१) कार्म करणेत 

आिा. 

                                           ------- 

ठराव क्रमािंक -        लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक - ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.                                        अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा.उषा वाघरेे  र्ािंचे दिनािंक ३/०२/२०१८ चे पि.. 

मा.उषा वाघेरे र्ािंनी दिनािंक ३/०२/२०१८ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार पपिंपरी वाघेरे र्ेथीि जितरण 

तिावास “ श्रीमिंत छिपती सिंभाजी महाराज ” असे नामकरण करणेस मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

(मा.उषा वाघेरे र्ािंनी दि.७/५/२०१८  रोजी दििेल्र्ा पिानुसार  सिरचा लवषर् िप्तरी िाखि 

करणेत र्ते आह.े) 

                                    सिरचा लवषर् िप्तरी िाखि करणेत र्ते आह.े 

                                                          ------ 

 

ठराव क्रमािंक -  ३     लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.चिंद्रकािंत नखाते                                  अनुमोिक – मा.अलभषके बारण े

सिंिभा –  मा.कार्ाकारी अलभर्िंता स्थापत्र् र्ािंचे जा.क्र.गक्षेका/स्था/कालव/३७१/२०१८ र्ािंचे  

             दिनािंक २८ /०३ /२०१८ चे पि.. 
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कार्ाकारी अलभर्िंता स्थापत्र् र्ािंच े जा.क्र.गक्षेका/स्था/कालव/३७१/२०१८  

दि.२८/३/२०१८ चे पिान्वर्े श्री.ऍड सुभाष सावन माछरे र्ािंची सिस्र् िरूसिंचार सल्िागार सलमती 

भारत सरकार म्हणुन पुणे  लजल्हर्ासाठी लनवड झािी असुन त्र्ािंच े नावाच े एकुण िोन नामर्िक 

िावणेबाबत सिंिर्भार् पिान्वर्े मागणी केिी आह.े  तरी सिरचा नामर्िक िावणेस मान्र्ता िणेेत 

र्ेत आह.े 

(सिस्र्ािंचे नामर्िक िावणेबाबत जे काही लनर्म असतीि त े मालहती करुन घ्र्ावे व त्र्ानुसार 

नामर्िक िावणेबाबत स्थापत्र् लवभागाने कार्ावाही करावी) 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -   ४    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.सिंिीप वाघेरे                                  अनुमोिक – मा.चिंद्रकािंत नखाते 

सिंिभा –  मा. सिंदिप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पि   

             मा.सिंदिप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पिानुसार पपिंपरी पचिंचवड 

महानगरपालिकेतरे् प्रभाग क्र.२१ मिीि लजजामाता हॉलस्पटि जवळ उभारण्र्ात आिेल्र्ा कमानीस 

“लशवस्रु्ती  स्मारक  पपिंपरी  वाघरेे  गावाकड”े असे नामकरण करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                          (सिर लवषर्ाबाबत स्थापत्र् लवभागाने मालहती घेऊन कार्ावाही करावी) 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -   ५    लवषर् क्रमािंक- ४ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.सिंिीप वाघेरे                                  अनुमोिक – मा.अलभषके बारण े

सिंिभा –  मा. सिंदिप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पि 

मा.सिंदिप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पिानुसार प्रभाग क्रमािंक  

२१ मिीि पपिंपरी  वाघेरे गावातीि नव्यान ेलवकलसत होणा-र्ा १८ मीटर डी पी रस्त्र्ामध्र्े िक्ष्मी रेलसडन्सी 

जवळीि चौकामध्र्े “ िमावीर  सिंभाजी महाराज स्मतृी लशल्प ” उभारण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                   (सिर लवषर्ाबाबत स्थापत्र् लवभागाने पाहणी करुन,  मालहती घेऊन कार्ावाही करावी.) 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -   ६    लवषर् क्रमािंक- ५ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.सिंिीप वाघेरे                                  अनुमोिक – मा.अलभषके बारण े

सिंिभा –  मा. सिंदिप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पि 

मा.सिंदिप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पिानुसार प्रभाग क्रमािंक  
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२१ मिीि पपिंपरी वाघेरे गावािा कुस्ती खेळान े नाविौदकक लमळवुन दििेिा आह.े  राज्र्पातळीवर 

खेळणारे मल्ि र्ा गावामध्र्े घडिेिे आहते.  र्ेणा-र्ा नवीन तरुण लपढीिा प्रोत्साहन लमळणेसाठी पवनशे्वर 

चौक, कापस ेआळी र्थे ेकुस्ती लशल्प उभारण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

(स्थापत्र् लवभागाने वाहतुक लवभागाकडुन मालहती घेऊन सिर लवषर् मिंजुर करण्र्ात र्ेईि) 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -   ७    लवषर् क्रमािंक- ६ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.सिंिीप वाघेरे                                  अनुमोिक – मा.कैिास बारण े

सिंिभा –  मा. सिंदिप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पि 

 मा.सिंदिप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पिानुसार  (प्रभाग क्र.२१)पपिंपरी 

पचिंचवड महानगरपालिके तरे् लमपििंिनगर र्ेथ े पुनवासन प्रकल्प उभारण्र्ात आिा होता.  सिर प्रकल्पाच्र्ा 

जवळ “सभुिेार रामजी आिंबडेकर नगर, लमपििंिनगर पनुवासन प्रकल्प”  र्ा नावे कमान उभारण्र्ात र्ावी.  

तसेच सिर प्रकल्पाच्र्ा बाजचू्र्ा नाल्र्ावर स्ि ब टाकण्र्ात आिेिा आह,े त्र्ाकठकाणी हॉकसा झोन  लवकसीत 

करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ते आह.े 

(सिर लवषर्ाबाबत स्थापत्र् लवभागाने सिर जागेची पाहणी करुन तेथीि पकरलस्थती पाहुन सलवस्तर 

मालहती घ्र्ावी  व त्र्ानिंतर कार्ावाही करावी.) 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -   ८    लवषर् क्रमािंक- ७ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.लनदकता किम                                  अनुमोिक – मा.मलनषा पवार 

सिंिभा –  मा. कार्ाकारी अलभर्िंता र्ािंचे जा.क्र.गक्षकेा/स्था/कालव/४५०/२०१८ दि.२८/४/२०१८ चे पि 

कार्ाकारी अलभर्िंता र्ािंच े जा.क्र.गक्षेका/स्था/कालव/४५०/२०१८ दि.२८/४/२०१८ च े पिानुसार 

श्री.सिंभाजी बाळासाहबे बारणे र्ािंची पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा वृक्ष प्रालिकरण सलमतीच्र्ा सिस्र् 

पिी व श्रीम.मलनषा सिंभाजी बारणे र्ािंची लवशेष कार्ाकारी अलिकारी पिी नुकतीच लनवड झािी असिेबाबत 

सिंिर्भार् पिान्वर्े कळलविे आह.े  तरी त्र्ािंचे नावाचे एकलित एकुण चार नामर्िक िावणेबाबत मागणी 

केिी आह.े  तरी सिरचा नामर्िक िावणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 
 

ठराव क्रमािंक -   ९    लवषर् क्रमािंक- ८ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.लनदकता किम                                  अनुमोिक – मा.मलनषा पवार 

सिंिभा –  मा. लनदकता अजुान किम र्ािंचे दिनािंक २/५/२०१८ चे पि 
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मा.लनदकता अजुान किम र्ािंचे दिनािंक २/५/२०१८ चे पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मिीि 

लमपििंिनगर पुनावसन प्रकल्प र्ािा “सभुिेार रामजी आिंबडेकर वसाहत” ह ेनाव कमान टाकुन नाम िशालवण्र्ात 

र्ावे असे र्ेथीि नागकरकािंचे म्हणणे आह ेतरी सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -   १०    लवषर् क्रमािंक- ९ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.लनदकता किम                                  अनुमोिक – मा.कैिास बारण े

सिंिभा –  मा. लनदकता अजुान किम र्ािंचे दिनािंक २/५/२०१८ चे पि 

मा.लनदकता अजुान किम र्ािंचे दिनािंक २/५/२०१८ चे पिानुसार  लजजामाता चौकात तीन कठकाणी 

रस्ते रु्टतात, र्ाकठकाणी वाहनािंची र्े जा जास्त प्रमाणात होत असल्र्ाकारणान े र्ा कठकाणी कसल्र्ाही 

प्रकारचा िोका होऊ नर्े, तसेच जर् पहिंि हार्स्कुि मिीि र्ेणा-र्ा जाणा-र्ा लवद्यार्थर्ाांची सिंख्र्ा जास्त आह.े  

त्र्ामुळे र्ा कठकाणी ग्रेडसेपरेटर टाकण्र्ाची गरज आह.े  तरी सिर ठरावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -   ११    लवषर् क्रमािंक- १० 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.लनदकता किम                                  अनुमोिक – मा.मलनषा पवार 

सिंिभा –  मा. लनदकता अजुान किम र्ािंचे दिनािंक २/५/२०१८ चे पि 

मा.लनदकता अजुान किम र्ािंचे दिनािंक २/५/२०१८ च े पिानुसार  प्रभाग क्र.२१ मिीि पपिंपरी 

गावातीि पवनेश्वर चौक र्ेथ ेनाव िणेेत र्ावे अशी मागणी र्ेथीि नागकरक करत आह.े  त्र्ािंच्र्ा मागणीनुसार 

“पैिवान भाऊसाहबे महािवे कापसे” असे नाव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििे ेलवषर् खािीिप्रमाण े 
 

ठराव क्रमािंक -   १२    लवषर् क्रमािंक- ११ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.लनिेश बारण े                                  अनुमोिक – मा.सिंदिप वाघेरे 

सिंिभा –  मा.लनिेश बारणे र्ािंचे दिनािंक  ७/०५/२०१८ चे पिानुसार 

 मौजे थेरगाव र्ेथीि िोकसिंख्र्ा दिवसेंदिवस प्रचिंड प्रमाणात वाढत आह.े  परिंत ुत्र्ा कठकाणी पोस्ट 

ऑदर्स साठी जागा उपिब्ि नाही.  तरी थरेगाव र्ेथे पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेची स्वतिंि बािंिकाम 

असिेिी इमारती मध्र्े पोस्ट ऑदर्ससाठी जागा उपिब्ि करुन िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                        सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                        ------ 
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ठराव क्रमािंक -   १३    लवषर् क्रमािंक- १२ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.अचाना बारण े                                  अनुमोिक – मा.अलभषके बारण े

सिंिभा –  मा.अचाना बारणे र्ािंचे दिनािंक  ७/०५/२०१८ चे पिानुसार 

  प्रभाग क्र.२३ थेरगाव गावठाण मिीि सव्ह ेनिं.९ अिंतगात आरोग्र् कोठी व पोलिस चौकी शेजारीि 

बहुउद्दशेीर् इमारतीचे आरक्षण असिेिे जगतापनगर र्ेथीि मोकळर्ा मैिानास  “श्री बापजुीबवुा क्रिडागंण , 

ग्रामदवैत बापजुीबुवा गाव जत्रा मैदाि, थरेगाव” असे नामकरण करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

( सदर जागेसंदभाात कोर्ा केस सुरु  असुन त्यानवषयी कागदोपत्री मालहती घेऊन स्थापत्र् लवभागाने कार्ावाही 

करावी.  ) 

                        सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                        ------ 

ठराव क्रमािंक -   १४    लवषर् क्रमािंक- १३ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.चिंद्रकािंत नखाते                                  अनुमोिक – मा.सिंदिप वाघेरे 

सिंिभा –  मा.सुलनता तापदकर र्ािंचे दिनािंक  ७/०५/२०१८ चे पिानुसार 

 प्रभाग क्र.२७ मिीि तापदकरनगर सव्ह ेनिं.७२ व ७३ मध्र्े किम २०५ अिंतगात ७.५० मीटर रस्ता 

टाकिेिा आह.े  तरी र्ा रस्त्र्ाची त्र्ा कठकाणी अलजबात आवश्र्कता नाही.  सव्ह ेनिं.७२ िा पुवेस १२ मीटर, 

पलिमेस ९ मी व िलक्षणेस ९ मीटर चा रस्ता सध्र्ा आह.े  तसेच र्ा २०५ अिंतगात ७.५० मीटर रस्त्र्ामुळे 

सव्ह ेनिं.७३ मध्र्े ३० वषाापासुनची घरे बािीत होत आहते.  तरी त्र्ा नागकरकािंचे नुकसान टाळण्र्ासाठी सव्ह े

निं.७२,७३ मिीि २०५ अिंतगात ७.५० मीटरचा रस्ता रद्द करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

   ( नगररचना लवभागाच्र्ा लनर्मानुसार मालहती घेऊन लवषर् मिंजुर करणेत र्ावा) 

                        सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

              ------ 
  

दि.७/०५/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे मानसक सभेत खािीिप्रमाणे ििाा 

झािी. 

 (ग प्रभागतीि नामलनिलेशत स्वीकृत सिस्र् र्ािंना सवा अलिकारी कमाचारी र्ािंची ओळख करुन िणेेत 

आिी.) 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन -  ग प्रभाग सलमती मालसक सभसे सवा सिंबिंलित अलिका-र्ािंची उपलस्थती  

        आवश्र्क आह.े  आजपर्ांत झािेल्र्ा मालसक सभेमध्र् ेवारिंवार सचुना केिेप्रमाणे  

        अनुपलस्थत सिंबिंलित अलिका-र्ािंवर कारवाई करणेत र्ावी. 

 

मा.निक्रकता कदम –   नवषय क्रमािंक ६ मध्र्े नमुि केिेप्रमाणे प्रभाग क्र.२१ र्ेथीि लमपििंिनगर पुनवासन  

        प्रकल्पाच्र्ा बाजुिा हॉकसा झोन लवकलसत करण्र्ात र्ेऊ नर्े, सिर जागा ही  

        लवहारासाठी ठेविी आह.े 
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मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – लमपििंिनगर र्ेथीि जागेबाबत पाहणी करण्र्ात र्ावी तसेच  

                            झोलनपु लवभागात चौकशी करणेत र्ावी. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  – लवषर् क्रमािंक २ सिंिभाात सिस्र्ािंचे नामर्िक िावणेबाबत जे  

                           काही लनर्म असतीि ते मालहती करुन घ्र्ावे व त्र्ानुसार नामर्िक िावणेत र्ावे. 

 

मा.सिंदिप वाघरेे – लवषर् क्रमािंक ६ सिंिभाात स्थापत्र् लवभागाने मालहती घेऊन चौकशी करावी.   

    लमपििंिनगर पुनवासन प्रकल्पाच्र्ा जवळ ५० टप-र्ा बसतीि एवढी जागा आह,े तरी  

    त्र्ाकठकाणी हॉकसा झोन असावा अशी तेथीि नागकरकािंची मागणी आह.े   

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  – सिर  जागेची पाहणी करावी. 

 

मा.अलभषके बारणे –  ग प्रभाग र्ेथीि पार्कां गमध्र्े पोस्ट ऑदर्ससाठी जागा आह,े त्र्ाबद्दि लवचार करण्र्ात  

                            र्ावा. 

 

मा.लनिशे बारणे  - जागेची उपिब्िता पाहणी करुन लवषर् मिंजुर करण्र्ात र्ावा. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  – स्थापत्र् लवभागाने सन्मा.सिस्र्ािंनी मागणी केिेल्र्ा कामािंची  

                                                    मालहती द्यावी. 

 

श्री.ओहोळ (उपअलभर्िंता) -  नगरसिस्र्ािंशी सिंपका  सािनु त्र्ाप्रमाणे प्रभागातीि कामे पुणा करण्र्ात र्तेीि. 

 

श्री.कुिकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) – औलष्णक िुरीकरणाचे काम सुरु आह.े 

 

मा.सलुनता तापदकर – औलष्णक िुकरकरण करणारे कमाचारी लिक्वीड सिंपिे दक काम बिंि करतात, ४ ते ५    

       कॉिनी पैकी एकच कॉिनीत िरुीकरण होते, त्र्ामुळे कमाचा-र्ािंना पुरेशी सािन सामुग्री  

                           पुरलवण्र्ात र्ावी. 

 

मा.सिंदिप वाघरेे – प्रभाग क्र.२१ व तेथीि निीपािही मोठे आह.े. सिर लवभागात मच्छरािंचे प्रमाण जास्त  

                       असल्र्ान,े नागकरकािंच्र्ा आरोग्र्ाच्र्ा िषृ्टीने पावसाळर्ापुवी र्ोग्र् ती उपार्र्ोजना  

                        िवकरात िवकर करण्र्ात र्ावी.सुभाषनगर र्ेथे क्िीपनिंग मलशन दर्रलवण्र्ात र्ावे,  

                        आरोग्र् मखु्र्ािर्ाकडुनही वेळेत कामे व्हार्िा हवी. 

 

श्री.कुिकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) –  भािंडार लवभागाकड ेमशीन उपिब्ि असल्र्ास त्वरीत काम करुन  

                        घेण्र्ात र्ईेि. 
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ज्र्ा लवभागातीि अलिकारी सभेस उपलस्थत नाहीत, त्र्ािंचेबद्दि मालहती िणे्र्ात आिी 

 

मा.लनिशे बारणे – BRT  लवभागाकडुन Left Turn Free करण्र्ाचे काम झािेिे नाही. 

 

मा.श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – BRT चे इिंलजलनअसा सभेिा उपलस्थत राहत नाही, र्ाकरीता  

त्र्ािंना Show cause िणे्र्ात र्ेईि.   Left Turn Free  करण्र्ाबद्दि वेळोवेळी मा.आर्ुक्त 

र्ािंचेमार्ा त लमटींगचे आर्ोजन केिे जाते. सिर लमटींग मध्र्े मी ग प्रभागासिंिभाात हा मुद्दा 

मािंडिे.  र्ा लवषर्ाबाबत मालहती घेऊन पुढीि लमटींगिा तसे स्पष्टीकरण िणे्र्ात र्ेईि. 

 

मा.सिंदिप गाडे – पावसाळर्ापुवी रस्त्र्ािंच्र्ा सिंिभाात कार् उपार्र्ोजना करणार आहते र्ाची मालहती द्यावी. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  - र्ाबाबत स्थापत्र् व आरोग्र् लवभागाने र्ोग्र् ती मालहती द्यावी. 

 

श्री.ओहोळ (उपअलभर्िंता) -  नगरसिस्र्ािंशी सिंपका  सािनु त्र्ाप्रमाणे प्रभागातीि कामे पुणा करण्र्ात र्तेीि. 

 

श्री.कुिकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) – एकुण १० नाि ेआहते.  त्र्ात ७०% काम झालेल ेआह,े बाकी स्र्ॉमा  

                         वॉर्रि ेकाम सुरु आह.े निनवदा प्रलसध्ि झाल्र्ानिंतर उवाकरत काम सुरु होईि. 

 

मा.लनिशे बारणे – लमटींगिा BRT चे अलिकारी उपलस्थत नसतात.  बीआर टी व स्थापत्र् च्र्ा कामाचे नीट  

                         लनर्ोजन होत नाही.बीआरटी   लवभागास र्ोग्र् तो पिव्यवहार करण्र्ात र्ावा. 

 

मा.गोपाळ माळेकर – (प्रभाग क्र.२७) प्रभाग क्र.२७ मध्र्े चेंबर चोक अप आह,े त्र्ासाठी गाडी र्ार्िा  

                            मलहना िागतो र्ासिंिभाात र्ोग्र् ती उपार्र्ोजना करावी. 

 

श्री.कुिकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) – १ गाडी २ दिवस एका वॉडािा िणे्र्ात र्ेईि व Emergency असेि  

                            तरच सिर गाडी िसु-र्ा वॉडािा जाईि अशी व्यवस्था करतो. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– रहाटणी शाळा क्र.५५ र्ेथ ेUnder Ground पाण्र्ाची टाकी िवकरात िवकर  

                           बसलवण्र्ात र्ावी. 

 

मा. लनिशे बारणे -  लवषर् क्रमािंक १२ चे सिंिभाात आपण सिर जागेसिंिभाात कोटा केस सुरु असतािंना त्र्ा  

      लवषर्ी कागिोपिी व्यवहार करता र्तेीि का, र्ाचा खुिासा करावा.  अशाप्रकारे कोटा  

                         केस सुरु असतािंना जागेचे कुठिेही नामकरण करणे उलचत ठरणार नाही. 

 

मा.अचाना बारणे – लवषर् क्रमािंक १२ – सिंिर्भार् जागेवरीि वाढते अलतक्रमण िक्षात घेता तेथ ेथोडीर्ार  

     डागडुजी करुन सिर जागचेा उपर्ोग व्हावा. 

 

मा.लनिशे बारणे – सिर जागा  लह तात्पुरती िणे्र्ात आिी होती. 
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मा.अध्र्क्ष –          सिर जागेबाबत सिंबिंलित लवभागाने कार्िशेीर बाबी तपासुन अडचण आल्र्ास ठरावात  

                          रे्रबिि करावे. 

 

मा.श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – बहुउद्दशेीर् प्रकल्पासाठी तात्पुरती जागा ितेा र्ेते का ह े 

                          कार्िा लवभागास लवचारता र्ेईि. 

 

मा.अलभषके बारणे  - सिर जागेची डागडुजी करुन सिर लवषर् मिंजुर करण्र्ात र्ावा. 

 

                                             पावसाळी िाल ेसाफसफाई 

 

मा.श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – आपत्ी व्यवस्थापनाच्र्ा िषृ्टीने पावसाळी गटसा व  

                                  नािेसर्ाईचे काम आरोग्र् व ड्रनेेज  लवभाग र्ािंनी समन्वर्ाने करार्चे आह.े 

 

१) प्रभाग क्र.२१ मध्र्े रेल्वे िाईन भडकवार लनवास ते रालिका चौक िशेी लमपििंि नगर वसाहती 

पर्ांतच्र्ा नाल्र्ाच े७०%  काम झािे आह.े 

 

२) प्रभाग क्र.२३ मध्र्े पवारनगर कुणाि सोसार्टी पासुन पवना निीपर्ांतच्र्ा नाल्र्ाचे ८०%  काम 

झाििेे आह.े 
 

३) प्रभाग क्र.२३ तुळजाभवानी माता मिंिीराजवळीि मोरीपासुन एम एम शाळा निीपर्ांतच्र्ा नाल्र्ाचे 

काम ९०% झािेिे आह े
 

४) प्रभाग क्र.२४ मिीि गोल्डन लविा सोसार्टी ते गिंगा आलशर्ाना मेडोस पर्ांत पचिंचवड स्टेशन रोड र्ा 

नाल्र्ाचे ७०% काम झािेि ेआह.े  सिर नाल्र्ाची स्थापत्र् व ड्रनेेज लवभागाने नीट पाहणी करावी 

ज्र्ामुळे तो ओपन करुन आरोग्र् लवभागातीि सर्ाई कमाचारी र्ािंना सार्सर्ाई करता र्ेईि.  ४ त े

५ दिवसात  व्यवस्था करावी. 
 

५) प्रभाग क्र.२७ मिीि अनिंत पाका  ते िशान पाका  ते वृिंिावन नािा ८०% क्िीन केिा आह.े 

 

श्री.कुिकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) - उवारीत चेंबसा ठेकेिाराकडुन क्िीन करणार आहोत. 

 

थोडर्ार्ार दकरकोळ िरुुस्त्र्ा आहते त्र्ा िवकरच केल्र्ा जातीि, पावसाळर्ापुवी एक पाहणी केिी जाईि. 

 

मा.सलुनता तापदकर – रोलहत पाका  र्ेथीि नाल्र्ाची पाहणी करण्र्ात र्ावी. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– रहाटणी र्ाटा ते रहाटणी चौक डीव्हार्डर र्ेथीि रस्त्र्ाची झाडिेिी माती  

                           लडव्हार्डरमध्र्े टाकिी जात,े र्ामुळे झाडािंची वाढ होत नाही.  सिर टाकिेिी माती  

                           काढुन घेणेत र्ावी. 



 -  - 
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मा.श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – रस्त्र्ािंची झाडिेिी माती लडव्हार्डरमध्र्े टाकु नर्े अशी   

                          सुचना सर्ाई कमाचा-र्ािंना िणेेत र्ावी. 

 

मा.निलशे बारण े– नवषय क्रमािंक १३ चे सिंिभाात सिर रस्त्र्ासाठी ठराव मिंजुर झाल्र्ानिंतर तो रद्द करण्र्ाचा  

                         अलिकार आपल्र्ािा आह ेका ते तपासुन पहावे. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– जास्त प्रमाणात बािंिकाम बािीत होत असल्र्ास रस्ता रद्द करता र्ेतो. 

 

मा.सिंदिप वाघरेे – रस्त्र्ाची िोकािंना अडचण होत असेि तर मा.आर्ुक्तािंच्र्ा मान्र्तने ेतो रद्द करता र्ेतो. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  - Town Planning  च्र्ा लनर्मानुसार मालहती घेणेत र्ावी. 

 

मा.सलुनता तापदकर – रहाटणी गावात पाण्र्ाचे पे्रशर कमी असुन कमी वेळ पाणी र्तेे.  तसेच पाणी  

                            अलनर्मीत र्ेते.  र्ाबाबत र्ोग्र् ती उपार्र्ोजना करावी. 

 

मा.लवनोि तापकीर – तापेकीर नगर, जर् मल्हार कॉिनी र्ेथे पाणीपुरवठा कमी आह.े 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– प्रभाग क्र.२७ मिीि माजी नगरसेवक, वृक्ष प्रालिकरण सलमतीच ेसिस्र् र्ािंचे जुन ेबोडा  

                           का काढिे नाहीत ..सवा माजी नगरसिस्र्ािंचे बोडा काढणेत र्ावे. 

 

मा.सिंदिप वाघरेे – प्रभाग क्र.२१ मिीि आरोग्र् व पाणीपुरवठर्ाचे काम चािंगिे आह.े परिंतु स्थापत्र्  

लवभागाकडुन काम झािेिे नाही.  १ मलहन्र्ापासुन सािंगुनही रस्त्र्ाचे   कााँक्रीटीकरण झािेिे 

नाही, कोंडवाडा खािी करुन िणेे, सभागृह करण्र्ाचे काम झािेिे नाही.  नवमहाराष्ट्राच्र्ा 

र्ेथीि हॉि ताब्र्ात घेऊन मनपा व्िारे चािंगिा उपर्ोग होईि.   

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– प्रभाग क्र.२७ मध्र्े कुठल्र्ा वेळेिा व कशाप्रकारे अलतक्रमण कारवाई केिी जाते?  

                          बसस्टॉप समोर रोजच कारवाई करा, तेथे अनेक हातगाडर्ा िागिेल्र्ा असतात. 

 

श्री.श्रीकािंत कोळप (अलतक्रमण पथक प्रमुख) – प्रभाग क्र.२७ र्थेे एलप्रि मलहन्र्ात ९ वेळा कारवाई केिी.   

                         इतर प्रभागात पण कारवाईसाठी जावे िागत असल्र्ामुळे रोज कारवाई करणे शक्र् होत  

                          नाही. 

 

मा.लनिशे बारणे – लवजेच्र्ा खािंबािंवरीि फ्िेक्स काढणेत र्ावे.  आकाशलचन्ह परवाना लवभागाकड ेह े 

                         काम आह.े   

 

मा.सलुनता तापदकर – शाळािंना सुट्टी असेपर्ांत शाळािंची रिंगरिंगोटी, र्रश्र्ा िरुुस्ती इ. कामे करण्र्ात र्ावी. 

 

श्री.ओहोळ (उपअलभर्िंता) – शाळेसाठी किर कोड र्ीक्स करणार आह,े किर कोड दर्क्स झािा  की सिर  

                              काम करण्र्ात र्ईेि. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  - सवा कामे तातडीने सुरु करण्र्ात र्ावी. 



 -  - 
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मा.चिंद्रकािंत नखात े– रहाटणी र्ाटा ते लशवाजी चौक र्ेथीि अलतक्रमण काढणेत र्ावे. 

 

मा.सलुनता तापदकर – काळेवाडी र्ाटा ते एम एम शाळा र्ेथीि स्वच्छतेचे काम व्हार्िा हवे, र्ाबाबत  

                             पेपरिा र्ोटो र्ेत आहते.  तापदकर नगर र्थेे कचरागाडी र्ेत नाही. 

 

श्री.कुिकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) – रोजच्र्ा रोज कचरागाडी र्ेईि अशी व्यवस्था केिी आह.े 

 

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

सवाांचे 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/ ४८/२०१८ 
दिनािंक -     /०५/२०१८   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 
                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी                               

      २/- आपले नवभागाशी संबंनित असणा-या नवषयाबाबत झालेल्या  

       ठरावािुसार नियमािीि कायावाही करणेत यावी, यासंदभाात  वेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  


