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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ३ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक -  ४/६/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०४/०६/२०१८ 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.उषा सिंजोग वाघेरे  

५. मा.पवार मनिषा प्रमोि 

६. मा.अनभषेक गोववंद बारणे   

७. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

८. मा.ऍड भोसि ेसलचन सरेुश 

९. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहबे 

१०. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

११. मा.सनवता बाळकृष्ण खळेु 

१२. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

१३. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते 

१४. मा.गोपाळ कालशनाथ माळेकर  - लस्वकृत सिस्र् 

१५. 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.िवेन्ना गट्टुवार – कार्ाकारी अलभर्िंता,श्री.दििीप 

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

उपअलभर्िंता, श्री.दकशोर महाजन – उपअलभर्िंता (जिलन:सारण) , श्री.इनामिार एस जी. – मुख्र् 

आरोग्र् लनरीक्षक, 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 
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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 तापदकर – 

वृक्षसिंविान,श्री.कोळप श्रीकािंत -  अलतक्रमण, 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.े   

 

सुचक –मा.अभिषेकबारणे   अनुमोदक –निलेशबारणे 
सन्मा.नगरसेविका आरतीताई सुरेश चोंधे याांच ेपती श्री.सुरेश ज्ञानोबा चोंधे माजी 

पीसीएमटी चअेरमन याांचे तसेच  महाराष्ट्र राज्याच ेकृषी ि फलोद्यान मांत्री मा.पाांडुरांग फुां डकर 
साहेब याांच ेद:ुखद ननधन झाले याकरीता २ ममननटे स्तब्ध उभे राहुन श्रधदाांजली अपपण करण्यात 
येऊन सभा १० ममननटे तहकुब करण्यात आली. 
 

 

 

दि. ७/५/२०१८ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रमपलिका क्र. २ ) कार्म 

करणेत र्ेत आह.े 

                                           ------- 
 

 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक-  ४/०६/२०१८      

सूचक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा. सिंिीप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०९/०५/२०१८ चे पि.. 

 

मा.सिंिीप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०९/५/२०१८ चे पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े पपिंपरी पचिंचवड 

महानगरपालिकेतरे् बािंिण्र्ात आिेल्र्ा पपिंपरी वाघेरे र्थेीि जितरण तिावास कै.ित्ोबा महाि ुवाघेरे  अस े

नामकरण करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

 सिर ठराव हा र्ा पुवीचे सभेमध्र् ेमिंजुर झाििेा आह.े 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 
 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक-  ४/०६/२०१८      

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

सिंिभा –  मा. सिंदिप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०५/०५/२०१८ चे पि   

             मा.सिंदिप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ०५/०५/२०१८ चे पिानुसार  

प्रभाग क्र.२१ मध्र्े पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेतरे् त्र्ािंना खािीि प्रमाणे नामकरण  
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   करण्र्ास मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे 

१) जितरण तिाव  - कै.ित्ोबा वाघेरे जितरण तिाव तसचे तेथीि  

२) बहुउद्दशेीर् हॉि – कै.शहाजी वाघेरे  (मास्तर)  क्रीडा हॉि  

               सिर ठराव हा र्ा पुवीचे सभेमध्र्े मिंजुर झाििेा आह.े 

            सिर ठराव सवाानमुते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -   १५    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक-  ४/०६/२०१८      

सूचक- मा.लनदकता किम                        अनुमोिक – मा.उषा वाघेरे 

सिंिभा –  मा. लहरानिंि उर्ा  डब्बु ककिं मतराव आसवानी र्ािंचे दिनािंक १६/०५/२०१८ चे पि  

मा.लहरानिंि उर्ा  डब्बु ककिं मतराव आसवानी र्ािंचे दिनािंक १६/०५/२०१८ चे पिानुसार  

माजी प्राचार्ा श्री.भगवानिास कोडोमि लखिानी ह ेजर्पहिंि हार्स्कुिच ेमाजी प्राचार्ा होते.  त्र्ािंच्र्ा 

कार्ादकिीत त्र्ािंनी जर्पहिंि हार्स्कुि नावारुपािा आणिे आह,े तरी त्र्ािंचे नाव लजजामाता चौक ते जमतानी 

चौक िरम्र्ानच्र्ा मागाािा िणेेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

 

सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििे ेलवषर् खािीिप्रमाण े 
 

 

 

ठराव क्रमािंक -   १६    लवषर् क्रमािंक- ४ 

दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

सूचक- मा.सलवता खुळे                                  अनुमोिक – मा.चिंद्रकािंत नखाते 

सिंिभा –  मा. सुलनता हमेिंत तापकीर र्ािंच ेदिनािंक ०४/०६/२०१८ चे पि 

मा. सुलनता हमेिंत तापकीर र्ािंचे दिनािंक ०४/०६/२०१८ च े पिानुसार प्रभाग क्रमािंक २७ मिीि 

तापदकरनगर र्थेीि तुळजाभवानी मिंदिरा समोरीि गोंिळी समाजाची वसाहत असुन त्र्ा वसाहतीस  

“तुळजा भवानी माता कॉिनी” असे नाव िणे्र्ात र्ावे, तसेच प्रभाग क्र.२७ मिीि अलनता प्रोलव्हजन स्टोअसा, 

ज्र्ोलतबानगर समोरीि वसाहतीस िगुाा माता कॉिनी असे नाव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -   १७    लवषर् क्रमािंक- ५ 
दिनािंक-  ७/०५/२०१८      

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

सिंिभा –  मा. निलेश निरामण  बारणे र्ािंच ेदिनािंक ०४/०६/२०१८ चे पि 
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मा.निलेश निरामण बारणे यांच े ददिांक ०४/०६/२०१८ चे पत्रािुसार  क्ांनतवीर िगर येथील 

ओरा, समथथ लँिमाकथ , गँ्रडकासा, यशोदा आंगण, अतुल्र् रचना, ब्ल्र्ु लिज, विामान वाटीका रे्ज १, रे्ज २ र्ा 

सोसार्टीस नामर्िक िावण्र्ास  मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 

ठराव क्रमािंक -  १८    लवषर् क्रमािंक- ६ 

दिनािंक-  ४/०६/२०१८      

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

सिंिभा –  मा. झामाबाई बाळासाहबे बारणे र्ािंच े दिनािंक ०४/०६/२०१८ चे पि 

मा.झामाबाई बाळासाहबे बारणे र्ािंचे दिनािंक ०४/०६/२०१८ चे पिानुसार प्रभाग क्र.२३ व २४ 

मिीि राघवेंद्र स्वामी मठ त ेपवार नगर निं.२ पर्ंतच्र्ा रस्त्र्ास कै.बाजीराव बारणे पाटीि मागा (बाजीराव 

रोड) असे नामकरण करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास पुवी ब प्रभाग सलमती सभते मान्र्ता िणेेत आिी आह.े  सिर 

ठराव क्र.७४ दि.२२/१२/२०१६ रोजी मिंजुर झािा आह.े  पुन्हा आपण आपल्र्ा ग क्षेलिर् कार्ाािर्ाच्र्ा 

सभेत नामकरण लवषर्ास मान्र्ता घ्र्ावी व २४ मी.डी.पी रस्त्र्ावरीि रलहवासी सोसार्टी   दिशार्िकावर 

रस्त्र्ाच्र्ा नावाचा (बाजीराव रोड) उल्िेख करुन नामकरण र्िक िावण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 
 

  

दि.४/०६/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे मानसक सभेत खािीिप्रमाणे चचाथ 

झािी. 

  

मा.प्रभाग  सलमती  सभा १० लमलनटे तहकुब करण्र्ात र्ेत आह े

  

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन -  प्रभाग सलमती मालसक सभेसाठी अजुनही काही अलिकारी वेळेवर उपलस्थत 

राहत नाहीत, सिर अलिका-र्ािंवर र्ोग्र् ती कारवाई करणेत र्ावी. 

मा.अलभषेक बारणे :- प्रत्र्ेक कॉिनीतीि ड्रनेेज मिीि गाळ काढणे महत्वाचे आह.े  सिर कामासाठी Private 

Agency नेमण्र्ात र्ावी. 

मा.गोपाळ माळेकर :- कच-र्ाची गाडी रोजच्र्ा रोज र्ते नाही. 

मा.प्रभाग अलिकारी – सध्र्ाची ड्रनेेजची पररस्थीती कार् आह,े र्ासाठी सिंबिंलित अलिका-र्ािंनी पाहणी 

करावी.  आपापल्र्ा लडपाटामेंटनी Field  वर जाऊन पाहणी करावी.  ड्रनेजे व स्थापत्र् लवभागास अिंलतम 

नोटीस िणे्र्ात र्ते आह.े  पुढीि आठ दिवसात सवा कामे पुणा करावे.  चेंबसाची झाकणे बिंि आहते का? 

याबाबत सवथ पािणी करण्यात यावी.  या  कायाथत ियगय झाल्यास संबंनित अनिका-यांिा जबाबदार िरणेत 

येईल. 

(अंनबका कॉलिी व जय भवािी चौक येथे लवकरात लवकर कायथवािी करावी)  

मा.सिंदिप वाघेरे – ठेकेिाराची माणसिं वाढवार्िा हवी. 

मा.लनिेश बारणे  - पाण्र्ाचा स्िोप मेंटेन करार्िा हवा.  

मा.झामाबाई बारणे – प्रभाग क्र.२४ मध्र्े पाणी/ड्रनेेज व कचरा सिंिभाात अनेक समस्र्ा आहते, जे िोक काम 

करत नाहीत त्र्ािंच्र्ावर कारवाई करा. 

मा.सलवता खुळे -  वॉडा मध्र्े औलष्णक िुरीकरणाची गाडी वेळोवेळी र्ेत नाही. 
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मा.सुलनता तापदकर – अनलिकृत फ्िेक्स मुळे एकाचा मृत्र्ु होण्र्ासारख्र्ा घटना घडत आहते असे असतािंना 

र्ासिंिभाात अनलिकृत फ्िेक्सवर कार् कारवाई केिी. अलतक्रमण लवभागाने काळजीपुवाक कारवाई करावी 

 

 पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग क्षेलिर् कार्ाािर् कार्ाक्षेिात राहणा-र्ा नागररकािंना 

अलतवृष्टीमुळे, निी नािे व पुरामुळे िोका लनमााण होण्र्ाचा सिंभव आह.े  असा िोका लनमााण झाल्र्ास त्वरीत 

कार्ावाही करुन लजवीत व लवत् हानी होऊ नर्े म्हणुन पुरलनर्िंिणाबाबत तातडीचे व खबरिारीचे उपार् 

र्ोजना करणे आवश्र्क आह.े  त्र्ानुसार मनपा तरे् पुरलनर्िंिण कक्ष स्थापन करण्र्ात आिा असुन , 

त्र्ासिंिभाातीि कामािंच ेसािरीकरण करण्र्ात आिे. 

 

 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/    /२०१८ 
दिनािंक -     /०६/२०१८   

                                              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 कायथवािी करणेत यावी, यासंदभाथत  वेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  


