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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ६ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक - ३/९/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०३/०९/२०१८ 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.पवार मलनषा प्रमोि 

३. मा.बारणे अचाना तानाजी 

४. मा.अभभषेक गोव िंद 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.गोपाळ कालशनाथ माळेकर  - लस्वकृत सिस्र् 

११. मा.लवनोि हनुमिंत तापदकर       - लस्वकृत सिस्र् 

 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

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

तािंबे – कार्यकारी अभभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.सुपे ए के -  िे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.एम एम तावरे –कलनष्ठ अलभर्िंता नगररचना,  श्री.बिंडगर एस बी – कलनष्ठ 

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

अलभर्िंता, जिलन:सारण, श्री.कोरेवार एस – कलनष्ठ अलभर्िंता,स्थापत्र्, 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 स्थापत्र्,  श्री.शरि मोरमारे – कलनष्ठ अलभर्िंता पाणीपुरवठा, श्री.गणेश राऊत -  कलनष्ठ 

अलभर्िंता, लवद्यतु, 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. ६/८/२०१८ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रमपलिका क्र. ५) कार्म 

करणेत र्ेत आह.े 

 

 

सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििेा लवषर् खािीिप्रमाण े 
 

 

ठराव क्रमािंक - २१      लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक-  ३/०९/२०१८      

सूचक- मा.मलनषाताई पवार                                  अनुमोिक – मा.कैिास बारण े

सिंिभा –  मा.अचाना बारणे र्ािंचे दिनािंक ०३/०९/२०१८ चे पि 

मा.अचाना बारण े र्ािंच े दिनािंक ०३/०९/२०१८ चे पिानुसार प्रभाग क्र. २३ थरेगाव गावठाण 

कमालनशेजारी कार्ारत असिेिे जेष्ठ नागररकािंचे लवरिंगुळा कें द्र, मलहिा बचत गट व कार्ाशाळा, थरेगाव 

पोलिस चौकी थरेगाव डवे्हिपमेंट कलमटी र्ािंचे ऑदर्स असुन त्र्ासिंिभाात सिर रठकाणी नामर्िक बसलवणते 

र्ावा व ह े प्रभागातीि चारही नगरसिस्र् र्ािंच्र्ा प्रर्त्नातुन करण्र्ात आिे असा उल्िेख करणेस मान्र्ता 

िणेेत र्ेत आह.े 

            सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                     ------ 
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 दि.  ३/०९/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाच ेमाभसक सभते 

खािीिप्रमाण ेचचाय झािी. 

  

मागील माभसक सभते झालेल्र्ा भ षर्ािंचा आढा ा घणे्र्ात आला. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) -  मागीि आठवडर्ात अलतक्रमण सिंिभाात कार् कारवाई केिी  

                                                        र्ाची मालहती द्यावी. 

 

श्री. सरवि े(अलतक्रमण अलिक्षक) -  दि.१८/८/२०१८, २३/८/२०१८,२७/८/२०१८ व २९/८/२०१८ रोजी  

                                              प्रभाग क्र.२३,२४ व २७ मध्र्े कारवाई करणेत आिी आह.े  एकुण  

                                              हातगाडर्ा१७, १ चारचाकी वाहन, २ टप-र्ा, ४ काऊिं टर, २ िोखिंडी  

                                              जाळी, २ िोखिंडी टेन्ट तसेच प्रभागातीि फ्िेक्स बॅनसा  

                                              काढण्र्ात आिे आहते. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) -  रहाटणी र्ाटा ते रहाटणी गाव, नखाते  वस्ती ते डी माटा र्ा  

                                                       पररसरात िोकािंना चािार्िा सुध्िा जागा राहत नाही, एवढर्ा  

                                                       हातगाडर्ािंची सिंख्र्ा वाढिेिी आह.े 

                                                       प्रभाग क्र.२४ मध्र्े नवीन भाजीमिंडईसाठीचे ठरावाबाबत कार्  

                                                       झािे ? 

                                                      गणपती स्टॉलसाठी न महाराष्ट्र, डािंगे चौक र्ेथे जागा लनश्चीत   

                                                      करुन िणेेत र्ावी. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – ज्र्ा रस्त्र्ािंवर गणपती स्टॉल्स िावणेबाबत परवानगी दििेिी  

                                                      आह,े ती र्ािी अलतक्रमण लवभागाने प्राप्त करुन घ्र्ावी. 

 

मा.सिंदिप गाडे –            नामलनिलेशत सिस्र्ािंच्र्ा नामर्िकाबाबत आर्ुक्ािंचे कार् पररपिक आह,े र्ाची  

                                 र्ोग्र् ती मालहती घेऊन निंतर कारवाई करणेत र्ावी.  आजी नगरसिस्र्ािंचे नावाचे  

                                 बोडा न काढता माजी सिस्र्ािंचे बोडा काढण्र्ात र्ावे, अशा प्रकारचे पररपिक आह.े 

 

मा.सलवता खळेु -           प्रभाग क्र.२७ लड माटा ते रहाटणी र्ाटा िाईट बिंि आहते, ते िवकरात िवकर सुरु  

                                 करण्र्ात र्ावे. 

 

मा.सिंदिप गाडे – मनपाच्र्ा काही लवभागािंमध्र्े (जिलन:सारण) पि दिल्र्ानिंतर लशके्क नाहीत म्हणुन पोहोच  

                      दििी जात नाही. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – ज्र्ा लवभागाकड ेलशके्क उपिब्ि नाहीत, त्र्ािंनी िवकरात िवकर  

                             लशके्क बनवुन घ्र्ावे.  तोपर्ंत िेखी स्वरुपात  पि लमळाल्र्ाची पोहोच लिहुन िणे्र्ात  

                              र्ावी. 
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मा.लवनोि तापदकर –  सर्ाई कमाचा-र्ािंकडुन कॉिनीतीि रोड पण झाडण्र्ात र्ावे. 

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) –   खाजगी रोड झाडणेस सािंगणेत र्ते नाही. 

 

मा.अचाना बारणे – अनेकवेळा पि िऊेनही िुराची गाडी वेळेवर दर्रत नाही. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – मा.बारणे मडॅम र्ािंनी दििेल्र्ा पिानुसार कार्ावाही करणेत  

                        र्ावी.  Rotation प्रमाणे िुराची गाडी दर्रलवण्र्ात र्ावी. 

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) -  पावसामुळे  िुररकरणाची  गाडी  दर्रलविी जात नव्हती.   

                       र्ेथनु पुढे Rotation प्रमाणे गाडी दर्रलवण्र्ात र्ेईि. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े-  ग प्रभाग स्थापन होऊन १ वषा झािे तरीही लवद्यतु लवभागाने नवीन माईकची व्यवस्था  

                            केिेिी नाही.  जनुे स्थार्ी सलमती सभागृहातीि माईक ग प्रभागातीि सभागृहात  

                            बसलवणेत आिेिे आह.े  सिर माईक  नािरुुस्त अवस्थेत असुन त्र्ातुन नीट आवाज र्ेत  

                            नाही.  माईक साठी काही तरतुि असल्र्ास ती तपासुन सिर माईक बििुन घ्र्ावे.    

                            तसेच र्ापुवीही सािंलगतिेप्रमाणे ग प्रभाग कार्ाािर्ास लिफ्टची व्यवस्था करण्र्ात  

                            आिी नाही. 

 

श्री.ओहोळ व्ही.बी (उपअलभर्िंता, स्थापत्र्) – सद्यलस्थतीतीि ग प्रभाग कार्ाािर्ाची जागा लह शाळेची  

                          असल्र्ामुळे लिफ्ट बसलवण्र्ात आििेी नाही.  तरीही Building Permission  

                          लवभागाकड ेहा लवषर् प्रििंलबत आह ेतसेच बहुउद्दशेीर् इमारतीचे काम सुरु आह.े 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – नवीन बहुउद्दशेीर् इमारतीचे काम झाल्र्ानिंतर ग प्रभाग कार्ाािर्  

                          ह ेनवीन इमारतीत स्थिािंतरीत होईि.  शाळेसाठी लिफ्ट ितेा र्ते नसल्र्ामुळे सिर  

                          लिफ्ट बिंि ठेवावी िागेि.  

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– प्रभाग क्र. २७ र्ेथीि तािंबे शाळा, समता कॉिनी र्ेथे प्र्ार्िा पाणी नाही.  सिर  

                            रठकाणी नागररकािंच्र्ा टाक्र्ािंमध्र्े १ रु्ट सुध्िा पाणी नाहीर्े.  त्र्ाचप्रमाणे सुर्ोग  

                           कॉिनी र्ेथे सुध्िा ४ मलहन्र्ापासुन पाण्र्ाची तक्रार आह.े  सिर रठकाणी लडझाईन  

                           बनलवणेकामी १ वषााचा कािाविी जाईि, तरी ततुाास तेथे िवकरात िवकर र्ोग्र्  

                           पाणीपुरवठर्ाची व्यवस्था करण्र्ात र्ावी.  सध्र्ा Booster बसलवण्र्ात र्ावे व निंतर  

                           इतर लनर्ोजन करण्र्ात र्ावे.  काळेवाडी र्ाटर्ािा असिेल्र्ा वॉिवर िोकािंना  

                           पाणीपुरवठा व्यवस्थीत होत नाही.  पाणी लह रोज िागणारी गोष्ट आह.े  टँकरसाठीचे  

                            टेंडर अद्याप का काढिे नाही?   र्ासाठी २ मभहने आधी तर्ारी करणे गरजेचे होत.े 

 

श्री.रामदास तािंब े– कार्यकारी अभभर्िंता (पाणीपरुवठा) – र्ासाठी तातडीन ेटेंडर काढण्र्ात र्ेईल.  

                          Booster चे सिंिभाात Fisibility  मुळे आह ेत ेकाम लबघडुन जाईि.  अमृत र्ोजनेअिंतगात  

                          काम चािु झाल्र्ानिंतर काम सरुळीत होईि.   
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मा.अचाना बारणे  - लशवलतथा नगर, िगडु पाटीि नगर, सिंदिप नगर र्ेथे पाण्र्ाचे पे्रशर कमी आह.े 

 

मा.मलनषा पवार – पडवळ नगर, वलहनीसाहबे कॉिनी, श्रीकृष्णनगर, पानसरे कॉिनी र्ेथे कमी प्रेशरने पाणी  

                         र्तेे. 

 

मा.कैिास बारण े– गुजर वस्ती- िक्ष्मण नगर र्ेथीि २५ िाख िीटरची टाकी पाडण्र्ाच्र्ा कामाचे कार्  

                         झाि?े 

 

श्री.रामदास तािंब े– कार्यकारी अभभर्िंता (पाणीपुरवठा) -  स य  प्रभागातीि पाण्र्ाचे  लडस्रीब्र्ुशन सुरळीत  

                         झाल्र्ानिंतर, तसेच शट डाऊन झाल्र्ानिंतर सिर काम मागी िागेि. 

                         पुवी चचाा झाल्र्ाप्रमाणे लडझाईन तर्ार आह.े 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– अमृत र्ोजनेचे काम ह ेसुरुवातीि प्रभाग क्र.२३ मध्र्े करणेत र्ावे. 

 

मा.मलनषा पवार – पानसरे कॉिनी र्ेथ ेड्रनेेजचे काम करण्र्ात र्ावे. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– ड्रनेेजच ेकाम चािंगिे झािे आह,े पुवी वषाभरामध्र्े ५० तक्रारी र्ार्च्र्ा परिंतु गेल्र्ा २-४  

                           मलहन्र्ामध्र्े  तक्रारींचे प्रमाण कमी झािे आह.े 

                           परिंतु आरोग्र् लवभागाच्र्ा तक्रारींचे प्रमाण कमी झािेिे नाही. 

                           रहाटणीगाव,गिंगानगर,लवमि गाडान, रार्गड कॉिनी, रहाटणी र्ाटा र्ा रठकाणी रोज  

                           कचरा साचतो.  सिर रठकाणी सी सी टी व्ही बसलवण्र्ासिंिभाात कार्ावाही का झािेिी  

                           नाही. 

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) – सकाळ व िपुार र्ा िोन सिािंमध्र्े कचरा गोळा करण्र्ाच े 

                            काम सुरु आह.े  Tata Ace  गाडर्ािंमार्ा त घरोघरचा व व्यवसार् कचरा गोळा करण्र्ात  

                             र्तेो. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – र्ासिंिभाात मा.आर्ुक् र्ािंचे बरोबर लमटींग झािी असुन,  कचरा  

                        साचत असिेिी रठकाणे नष्ट करण्र्ात र्ेऊन त्र्ाचे ब्र्ुरटदर्केशन करण्र्ात र्ेईि,  तसचे    

                        तेथीि सिर रठकाणी कचरा टाकणा-र्ा िोकािंना ििंड करण्र्ात र्ईेि.  र्ासिंिभाात सी सी  

                        टी व्ही कॅमेराज बसलवणे व रािी कचरा उचिणे र्ाबाबत कार्ावाही सुरु आह.े  सध्र्ा  

                        कचरा उचिणेकरीता गाडर्ा कमी आहते.  र्ासाठी रािी एक राऊिं ड घेण्र्ात र्ेईि व  

                        त्र्ामुळे सकाळचा िोड सुध्िा कमी होईि. 

 

मा.कैिास बारण े-  प्रत्र्ेक  वॉडामध्र्े स्वतिंि कचरा सिंकिन कें द्र करण्र्ात र्ावे.  शाळेच्र्ा मैिानामध्र्े कचरा  

                          गाडर्ा िावण्र्ात र्ेतात, त्र्ामुळे िहान मुिािंना कच-र्ाचा वास र्ेतो.  सिर कचरा  

                          गाडर्ा िवकरात िवकर हिलवण्र्ात र्ाव्या. 

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) -   लनर्ोलजत कचरा सिंकिन कें द्र र्ा रठकाणी डीपीचे काम  

                         सुरु आह.े 
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मा.सिंदिप गाडे   - मागीि सभेमध्र्े सािंलगतिेप्रमाणे  LED सिंदभायत  माभहती दणेेत आलेली नाही. 

 

श्री.गणशे राऊत (कलनष्ठ अलभर्िंता, लवद्यतु) – पुढीि सभेचे वेळी सिर मालहती िणेेत र्ेईि. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– चार्लनज वेस्टेजकरीता १ गाडी रािी दर्रलवण्र्ात र्ावी. उिा.नखाते वस्ती, पोलिस  

                          कॉिनी, शेविंता गाडान इत्र्ािी.  र्ामुळे कुत्रर्ािंची सिंख्र्ािखेीि कमी होईि. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – १ तारखेपासुन ििंड करार्िा सािंगणेत आिा आह.े  आतापर्ंत  

                          प्िास्टीक साठी ८५०००/- ,रस्त्र्ािंवर कचरा टाकणा-र्ािंवर  

                          २५०००/- ििंड करण्र्ात आिा आह.े  तरी ििंड वाढलवण्र्ाकरीता िखेीि लशर्ारस केिी  

                          आह.े 

 

मा.बाबासाहबे लिभवुन –  चार्लनजगाडर्ा व हातगाडर्ािंवर कारवाई करणेत र्ावी. 

 

मा.लवनोि तापकीर – सिर चार्लनजच्र्ा गाडर्ा अलिकृत आहते का र्ाची चौकशी करण्र्ात र्ावी. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – अलतक्रमण लवभागाने हातगाडर्ा हटलवण्र्ासाठी नोटीस द्यावी. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– नवीन रुजु झािेल्र्ा अलिका-र्ािंनी सन्माननीर् सिस्र्ािंना भेटुन त्र्ािंचे प्रश्न जाणुन घ्र्ावे. 

 

श्री. सरवि े(अलतक्रमण अलिक्षक) -  श्री.इिंगळे व श्री लनकम – कार्ाकारी अलभर्िंता (बािंिकाम परवानगी व  

                          अनलिकृत बािंिकाम लवभाग अलतक्रमण लनमुािन व लनर्िंिण लवभाग) साहबेािंनी  

                          सािंलगतिेप्रमाणे कारवाई करण्र्ात र्ेते. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– रहाटणी र्ाटा ते नखाते वस्ती र्ा मागाािरम्र्ान असिेल्र्ा  Divider मध्र्े झाड े  

                          िावणेत र्ावी.  चार मलहन्र्ापासुन सिर रठकाणी झाड ेिावण्र्ास सािंगण्र्ात  आिे  

                          असुनही झाड ेिावणेत आिेिे नाही.  पावसाळा सिंपार्च्र्ा आत सिर रठकाणी झाड े 

                          िावण्र्ात र्ावी. 
 

श्री.बी के तापदकर – (वकृ्षसिंविान) – बोगनवेि ची रोपिं उपिब्ि झािी की िावण्र्ात र्ेतीि. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – २ मलहन्र्ापुवी आपिी िोन िोक  र्ेथ ेनमेण्र्ाबाबत सािंगण्र्ात  

                                          आि ेहात,े त्र्ाबाबत कार् झािे? 
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श्री.बी के तापदकर – (वकृ्षसिंविान) -  आपत्कािीन पररलस्थतीसाठी कमाचारी नेमणेबाबत उद्यान लवभागास पि                          

                                               द्यावे िागेि. 

 

 

 

 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 -     /०९/२०१८   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी   

                            

      २/- आपले भ भागाशी सिंबिंभधत असणा-र्ा भ षर्ाबाबत झालेल्र्ा  

       ठरा ानुसार भनर्माधीन कार्य ाही करणेत र्ा ी, र्ासिंदभायत   ेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  


