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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक - ९ 

सभावतृ्ािंत  

 दिनािंक - ०७/१२/२०१८            वेळ -सकाळी ११. ०० वा. 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार        

दिनािंक - ७/१२/२०१८  रोजी सकाळी ११. ०० वा. इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे “सिंत ज्ञानशे्वर 

महाराज” सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभेस खािीिप्रमाण े

मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

१) मा.भिमाबाई पोपट फुगे – अध्र्क्षा 

२) मा.सुवणाय लवकास  बुड े

३) मा.श्री.डोळस लवकास हररचिंद्र 

४) मा. श्री उिंड ेिक्ष्मण ोंडड  

५) मा. घुि ेनानी उर्य  लहराबाई गोवोंयन 

६) मा.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

७) मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी 

८) मा.बारस ेलप्रर्ािंका प्रलवण 

९) मा.श्री.अलजत िामोिर गव्हाण े

१०) मा.श्री.सिंतोष आण्णा ज्ञानेश्वर िडढे 

११) मा.श्री.िािंड ेलवजर् नामिवे - लस्वकृत सिस्र् 

  

 तसेच खािीिप्रमाणे अलोंकारी/कमयचारी उपलस्ित होते.  

         मा.श्री.श्रीलनवास िािंगट - क्षते्रीर् अलोंकारी, श्री.लनकम मोहन-लखेाभिकारी, श्री. एस. 

एच. भोसि-े प्र.प्रशासन अलोंकारी, श्रीम.लशनकर पी.पी.उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.पशिंि े

एस.जी. – उपअलभर्िंता (नगररचना), श्री.राजेंद्र पशिंि े - उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.लवजर् 

जाोंव- उपअलभर्िंता (स्िापत्र्/उद्यान), श्री.वहीकर एस.एस.प्र.उपअलभर्िंता (पाणीपुरवठा), 

श्री.सिंजर् साळी-उपअलभर्िंता (बीआरटीएस), श्री.गनबोटे ए.पी. - क.अलभर्िंता (स्िापत्र्), 

श्री.पािंचाळ बी.के. क.अलभर्िंता (स्िापत्र्),  श्रीम.पोतिार व्ही.एच. - क.अलभर्िंता (स्िापत्र्), 

श्री.राऊत व्ही.एस. – क.अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.कातोरे पी.बी. - कलनष्ठ अलभर्िंता 

(लवद्युत), श्री. व्ही. एम. ताकविे - कलनष्ठ अलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.व्ही.जी.जगताप – स्िा. 

अ.स.(पाणीपुरवठा), श्री.प्र.रा.तावरे – सहा.आरोग्र् अलोंकारी,  श्री.डामस ेआर.पी.मिेररर्ा 

लनरीक्षक, श्री.कोतकर पी. क.अलभर्िंता, (पाणीपुरवठा) श्री.बेळगािंवकर एस.एस.- 

क.अलभर्िंता, (पाणीपुरवठा), श्री.कुतवळ एस.र्ु.-क.अलभर्िंता, (ज.लन.), श्री.सिंिीप ठोकळे.- 

क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.शेिार ए.बी. क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.डी.डी.सटाणे- उद्यान 

सहाय्र्क, श्री.कडढरे- एस.आर. – अलतक्रमणपिक प्रमुख (अलतक्रमण), श्री.िािंडगे 

एस.एन.मुख्र्लिलपक (अलतकमण), श्री.साळुिंके जे.जे.- मुख्र्ाध्र्ापक  माध्र्. लवद्यािर्, 

भोसरी, श्री.गार्कवाड पी.आर.-मुख्र्ाध्र्ापक- माध्र्लमक लवद्यािर्,िािंडवेाडी, श्रीम.भोज – 

जे.एस. - क्रीडा पर्यवेक्षक, श्री.रु्गे एन.जे. प्र.क्रीडा पर्यवेक्षक,         ------- 
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उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते 

आि.े      ------ 

 

लवषर् क्रमािंक -१.मौजे डुड ळगािंव ता.हवेिी मोंीि गट निं. १९० मोंीि वाढीव हद्दीच्र्ा मिंज र  

                       लवकास र्ोजनेतीि१८.मी.व २४ मी.रुिंि रस्त्र्ाने बाोंीत ०.७७४ हके्टर  

                       वनजलमन महानगरपालिकेच्र्ा ताब्र्ात घेणेबाबत नगररचना व लवकास  

                         वभागाकडीि पत्र क्र. नरलव/कालव/१५/४१८/२०१८, दि.३०/११/१८ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक -२. प्रभाग क्र.५ मोंीि बॅडपमिंटन हॉििा श्री.छत्रपती लशवाजी महाराज बॅडपमिंटन  

                        हॉि असे नामकरण करणेबाबत.मा.सौ.लप्रर्ािंका प्रलवण बारस ेर्ािंचे जा.क्र.१२०  

                      दिनािंक ०४/१२/२०१८ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक-३ प्रभाग क्र.४ दिघी-बोपखेि मोंीिबोपखिे स्मशानभमुी मोंीि मोडकळीस  

                      आििे ेFRP Toilet unit लनष्कालसत करणेबाबत.मा.सौ.लहराबाई (नानी) 

                      गोवोंयन घुि ेर्ािंचे दिनािंक ०७/१२/२०१८ रोजीचे पत्र.  

लवषर् क्रमािंक-४ प्रभाग क्र.३ मोशी र्िेीि पुण-ेनालशक ते गट क्र. ५० कड ेजाणारा रस्त्र्ास  

                      लशवाजीवाडी मागय क्र. २ अस ेनामकरण करणेबाबत.मा.सुवणाय लवकास बुड े 

                      दिनािंक ०७/१२/२०१८. 

लवषर् क्रमािंक -५ प्रभाग क्र. ५ मोंीि आरक्षण क्र. ३९८ खेळाचे मैिान व १२.०० मी रुिंि रस्त्र्ास  

                      र्ेणारे बािंोंकाम लनष्कालसत करणेबाबत.मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी,  

                      मा.श्री.अलजत गव्हाणे, व मा.सौ.लप्रर्ािंका बारस ेर्ािंची दिनािंक ०७/१२/२०१८  

                      ची पत्र.े 

. 

  -------  

               अ) दिनािंक ०२/११/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ८)  

                    सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केिे. 

                                         ------ 

ठराव क्रमािंक - २५    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०७/१२/२०१८      

स चक- मा.सौ. लप्रर्ािंका बारस े    अनुमोिक–मा. घिुे नानी उर्य  लहराबाई  

संदिभ - प्रभाग क्र.५ मोंीि सखुबाई उद्यानाजवळीि शौचािर्, “पसै ेद्या व वापरा “र्ा  
         तत्वावर िणेेबाबत. स्िापत्र् लवभागाकडीि पत्र क्र. इ/स्िा/कालव/१११५/ २०१८,  

         दिनािंक २३/१०/२०१८ चे पत्र.  

         प्रभाग क्र.५ मोंीि सखुबाई उद्यानाजवळीि शौचािर् इमारत पसै ेद्या व वापरा तत्वावर 

मे.सुलवोंा इिंटरनॅशनि सोशि सव्हीस ऑगयनार्झेशन र्ा सिंस्िसे िखेभाि िरुुस्तीसाठी िणेेबाबत 

मा.क्षेत्रीर् अलोंकारी इ क्षेत्रीर् कार्ायिर् र्ािंनी लशर्ारस केिी आह ेतरी सिर शौचािर् म.ेसुलवोंा 

इिंटरनॅशनि सोशि सव्हीस ऑगयनार्झेशन र्ा सिंस्िेस िखेभाि िरुुस्तीसाठी ३० वषे िणेेकामी मा. 

इ प्रभाग सलमतीची प्रशासकीर् मान्र्ता घेण्र्ास मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े सिरचा सभावृत्ािंत 

कार्म होणेची वाट  न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करण्र्ात र्ावी. 

                                  सदर ठराव सवाभनुमते मान्र् झाला 

                                        ------ 
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ठराव क्रमािंक - २६    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०७/१२/२०१८      

संदिभ - प्रभाग क्रमािंक ५ मोंीि बॅडपमिंटन हॉििा कै. सु.ना.बारसे नामकरण करण ेबाबत    

         दिनािंक०७/१२/२०१७ चे पत्रान्वर् े इ क्षते्रीर् (प्रभाग सलमती) मालसक सभेत            

दिनािंक ०७/१२/२०१७ रोजी ऐनवेळचा लवषर् मा.अध्र्क्ष र्ािंचे मान्र्तेने िाखि करुन घेण्र्ात 

आिा होता. सिरचे सभते प्रभाग क्र.०५ मोंीि बॅडपमिंटन हॉििा कै. सु.ना.बारसे बॅडपमिंटन हॉि 

अस े नामकरण करण्र्ाबाबत ठराव क्रमािंक २१ दिनािंक ०७/१२/२०१७ अन्वर् े मिंज र करण्र्ात 

आिा आह.े सिरचा ठराव दिनािंक ०४/०१/२०१८ चे मालसक सभेत कार्म करण्र्ात आिा आह.े  

तिालप प्रभाग क्र.०५ अ चे नगरसेवक श्री.सागर बाळासाहबे गवळी र्ािंनी दिनािंक ०७/०२/२०१८ 

चे पत्रान्वर् े सिरचे बडॅपमिंटन हॉिचे नावात रे्रबिि करावर्ाचा असिेने नाव िणे्र्ाची 

अिंमिबजावणी करण्र्ात र्ेऊ नर्े अस ेकळलवि ेआह.े महाराष्ट्र महानगरपालिका अलोंलनर्मातीि 

प्रकरण २ चे १ (र) अन्वर्े महानगरपालिकेने पाररत केिले्र्ा कोणत्र्ाही ठरावात तो पाररत 

झाल्र्ानिंतर तीन (३)  मलहन्र्ाचे आत रे्रबिि करता र्ेणार नाही ककिं वा तो रद्द करता र्ेणार 

नाही. मात्र अशा ठरावात एक ण पालिका सिस्र्ािंपैकी कमीत कमी एक  लितीर्ािंश  (१/२)  

पालिका सिस्र्ािंनी ककिं वा कोणत्र्ाही लववक्षीत बाबतीत र्ा अलोंलनर्मान्वर्े आवश्र्क असिे 

अलोंक सिंख्र्े इतक्र्ा सिस्र्ािंनी पाठठिंबा दििेल्र्ा आलण सभेत सिंमत झािेल्र्ा ठरावाने रे्रबिि 

करता र्ेईि. ककिं वा तो रद्द करता र्ेईि. खिंड (ह) मोंीि आवश्र्क गोष्टी पुणय करुन अशा सभचेी 

नोटीस िणे्र्ात आिी असिी पालहजे. आलण अशा नोटीशीत ज्र्ा ठरावात अशा सभेत रे्रबिि 

करण्र्ाचे ककिं वा तो रद्द करण्र्ाचे र्ोजीिे असेि तो ठराव आलण अशा ठरावात रे्रबिि 

करण्र्ासाठी असििेी स चना ककिं वा प्रस्ताव पुणयपणे नम ि केिा पाहीजे. सिर लवषर्ाबाबत 

लनर्माोंीन कार्यवाहीसाठी  सभेपुढ ेठेवण्र्ात र्ावे.  

                                       -------- 

 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– बॅडपमिंटन हॉििा कै. शिंकर परशुराम गवळी र्ािंचे नामकरण करणेबाबतच्र्ा 

लवषर्ािा माझा पुणय आक्षेप आह.े बॅडपमिंटन हॉििा कै. स.ुना.बारस ेबॅडपमिंटन हॉि अस ेनामकरण 

करण्र्ाबाबतचा ठराव मिंज र करण्र्ात आिा आह.े सिरचा ठराव मालसक सभेत कार्म करण्र्ात 

आिा आह.े  अस ेअसताना पुन्हा नामकरणाचा लवषर् कसा आिा आह.े इतका दिवस तो लवषर् 

कसा रालहिा. 

मा.सागर गवळी – सन्मा. सभापती मॅडम र्ा रठकाणची जागा आह ेती गवळी कुटुिंलबर्ाची जागा 

आह.े त्ांनी ती बॅडपमिंटन हॉिकरता दद लेली असल््ामुळे त्ांच््ा कुटुिंबाच्र्ा व्यक्तीचे नाव िणेे 

र्ोग्र् आह.े 

मा.लप्रर्ािंका बारस-े मी आतापर्ंत एकच ठराव मािंडिा आह.े मी आतापर्ंत कुठिाच नावाचा 

प्रस्ताव, ठराव केिा नाही. मी सधु्िा भोसरीत राहात आह.े मिा र्ेिीि सवय मालहती आह.े  मी 

बॅडपमिंटन हॉििा कै. स.ुना.बारस ेबॅडपमिंटन हॉि अस े नाव िणे्र्ाचा ठराव दिल्र्ानिंतरच त्र्ािंना 

नाव िणे्र्ाची का आठवण झािी?  

मा.सागर गवळी – मिा र्ाबाबत वाि घािार्चा नाही. केवळ गवळी कुटुिंलबर्ाची ती जागा आह.े 

त्र्ा रठकाणी त्र्ािंचे नाव िागिे पालहजे एवढाच माझा उद्देश  आह.े  त्र्ा व्यक्तींची जागा 

महापालिकेत  गेििेी आह.े र्ाबाबत मा.क्षते्रीर् अलोंकारी र्ािंनी  स्पष्टीकरण  केिे तर बरे होईि. 
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मा.क्षते्रीर् अलोंकारी – नामकरणाबाबत र्ापुवी   कार् केिे ते मिा मालहत नाही.  र्ापुवी जे 

तात्कािीन अलोंकारी होते त्र्ािंनी लवििंब का िाविा र्ाबाबत काहीही मालहत नाही. मी चाजय 

घेतल्र्ानिंतर त्र्ानुसार आपल्र्ािा लखेी कळलविे आह.े  

मा.लप्रर्ािंका बारस े -  हा लवषर् मिंज र झािा होता का?  मिंज र झािा असेि तर मिा मालहत 

पालहजे. दिनािंक ७/१२/२०१८ च्र्ा मालसक सभेमध्र् ेहा लवषर् मिंज र झािेिा आह.े आता नव्याने 

हा लवषर् आििेा आह.े  माझा र्ा लवषर्ािा आक्षेप आह.े आता नुकतेच मी इमिेवरुन पत्र दिि े

आह.े त्र्ामध्र्े बॅडपमिंटन हॉििा छत्रपती लशवाजी महाराज बॅडपमिंटन हॉि असे नामकरण िणे्र्ात 

र्ावे अस े लिलहि े आह े ते नाव िणे्र्ात र्ाव.े  िोन्ही नाव न ितेा छत्रपती लशवाजी महाराज 

बॅडपमिंटन हॉि असे नाव र्ोग्र् वाटते.   

मा.सागर गवळी – र्ापुढे महापालिकेमध्र् े एखाि े मोठे प्रोजेक्ट राबलविे तर त्र्ास छत्रपती 

लशवाजी महाराज नामकरण करण्र्ात र्ाव.े बॅडपमिंटन हॉििा एवढर्ा मोठर्ा  महान महापुरुषाचे  

नाव िणे्र्ापेक्षा कै. शिंकर परशुराम गवळी र्ािंचे नामकरण करणेत र्ावे.  कारण सिरची जागा 

गवळी कुटुिंलबर्ािंनी दिििेी आह.े स्िालनक भ लमपुत्रािंना  न्र्ार् िणे्र्ाच्र्ा भावनेने त्र्ािंनी दििेल्र्ा 

जागेबद्दि  ऋण व्यक्त करुन बॅडलमटन  हॉििा कै. शिंकर परशुराम गवळी  र्ािंचे  नामकरण 

करण्र्ात र्ावे. मिा वाटते र्ाबाबत अलोंका-र्ािंशी चचाय करुन हा लवषर् मागी िावावा. माझ े

असे म्हणणे आह ेकी, मतिान घेण्र्ात र्ावे. 

मा.क्षते्रीर् अलोंकारी – कार्यपलत्रका क्रमािंक ०५ ठराव क्रमािंक २१ दि.०७/१२/ २०१७  बॅडपमिंटन 

हॉि नामकरण बाबत झािेल्र्ा ठरावाची अिंमिबजावणी/ मान्र्ता बाज न ेमतिान करण्र्ात र्ाव.े 

तसचे कार्यपलत्रका क्रमािंक ०५ ठराव क्रमािंक २१ दि.०७/१२/ २०१७  बॅडपमिंटन हॉि नामकरण 

बाबत झािेल्र्ा ठरावाची अिंमिबजावणी करु नर् े / अमान्र्/ रद्द करणेबाबत मतिान करण्र्ात 

र्ावे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अलोंलनर्मातीि प्रकरण २ चे १ (र) अन्वर्े सिर लवषर्ाबाबत 

लनणयर् घेणते ्ेईल. 

मा.सागर गवळी – मतिान घेण्र्ासाठी िोडा वेळ िणे्र्ात र्ावा. 

मा.अलजत गव्हाण े– एखािर्ा रठकाणी नाव ितेाना काही प्रशासनाचे ोंोरण आह ेका? 

मा.क्षते्रीर् अलोंकारी – कुठल्र्ाही प्रकारच्र्ा वास्तुिा नािंव ितेाना महापुरुष राष्ट्रीर् सिंत, महात्मा, 

तसेच ख प नावाजििेे खेळाड  र्ािंचे नामकरण करण्र्ात र्ावे अस ेमागीि मालसक सभेमध्र् ेचचाय 

करुन त्र्ास सिंमती िणे्र्ात आिी होती. 

मा.अलजत गव्हाण े -  प्रभागामध्र्े नामकरणाबाबत लिलमटेड पॉवर िर्ावी. पक्षनेते, लवरोोंी 

पक्षनेते पॉिीसी असिी पालहजे. नाव िणे्र्ावरुन वाि होतात. ख प मोठर्ा वास्त िा छत्रपती 

लशवाजी महाराजािंचे नाव िणे्र्ात र्ावे.  

मा. लवकास डोळस -  सागर गवळी ्ांचेकडून जो नामकरणाचा भवष् आलेला आह ेत्ाला माझा 

पुणभ पाठठंबा आह.े गवळी कुटंूभब्ांनी पी.सी.एम.सी.ला जागा ददलेली आह.े   पी.सी.एम.सीच््ा 

भवकासामध्् ेस्थाभनक लोकांनी  अभतश् त्रास व त्ाग केललेा आह ेह ेइभतहासात आह.े त्ामुळे 

स्थाभनक माणसांचेच नाव दणे््ात ्ाव.े मला माझ ेमत मांडण््ाचा पुणभ अभिकार आह.े सागर 

गवळीच््ा मताशी मी शंिर टके्क सहमत आह.े  तरी हा ठराव मंजूर करण््ात ्ावा.  

मा.सागर गवळी - ५.१० भमनीटांचा वेळ दणे््ात ्ावा.  

   (१० भमनीटे वळे घतेल््ावर मतदान घणे््ात आल.े)  

मतदान घेण््ात आल े त्ानुसार ठरावाची अमंलबजावणी करण््ासाठी १ मतदान झाल ेआह.े व 

ठरावाची अमंलबजावणी करु न् े्ासाठी ९ मतदान झाल ेआह.े  

मा.सिापती – भिमाबाई पोपट फुग े– सदरचा ठराव १ भवरुध्ि ९ मतान ेरद्द करण््ात ्ते आह.े 

                                        ------ 
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ठराव क्रमािंक - २७    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक- - ०७/१२/२०१८      

स चक- मा.लवकास डोळस     अनुमोिक – मा.सिंतोष (अण्णा) िडढे 

संदिभ –मा.सागर बाळासाहबे गवळी, नगरसिस्र् र्ािंचे दिनािंक २६/११/२०१८ रोजीचे पत्र.  

 पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीच्र्ा मालसक सभमेध्र्े ठराव क्रमािंक 

२१ दिनािंक ७/१२/२०१७ रोजीच्र्ा नामकरणाचा ठराव रद्द करुन प्रभाग क्रमािंक ५ र्िेीि 

बॅडपमिंटन हॉििा कै. शिंकर परशरुाम गवळी र्ािंचे नामकरण करणेत र्ावे.   सिरची जागा गवळी 

कुटुिंलबर्ािंनी दििेिी आह.े तरी स्िालनक भ लमपतु्रािंना  न्र्ार् िणे्र्ाच्र्ा भावनेने त्र्ािंनी दििेल्र्ा 

जागेबद्दि  ऋण व्यक्त करुन सिर बॅडलमटन  हॉििा कै. शिंकर परशरुाम गवळी  र्ािंचे  नामकरण 

करण्र्ास मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े सिरचा सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट  न पाहता 

ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करण्र्ात र्ावी. 

                         सदर ठराव सवाभनुमते मान्र् झाला 

                                        ------ 

 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन 

घणेते आि.े           

                                       -------  

ठराव क्रमािंक - २८    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०७/१२/२०१८      

स चक-  मा. घिु ेनानी उर्य  लहराबाई    अनुमोिक – मा.लनमयिा गार्कवाड  

संदिभ- मौजे डुड ळगािंव ता.हवेिी मोंीि गट निं. १९० मोंीि वाढीव हद्दीच्र्ा मिंज र लवकास 

        र्ोजनेतीि १८.मी.व २४ मी.रुिंि रस्त्र्ाने बाोंीत ०.७७४ हके्टर वनजलमन महानगर- 

        पालिकेच्र्ा ताब्र्ात घेणेबाबत नगररचना व लवकास लवभागाकडीि पत्र क्र. नरलव/कालव/ 

        १५/४१८/२०१८,  दिनािंक ३०/११/२०१८ चे पत्र. 

   पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा वाढीव हद्दीच्र्ा मिंज र लवकास र्ोजनेमोंीि मौजे 

ड ड ळगािंव, ता.हविेी मोंीि गट निं. १९० मोंीि ०.७७४ हके्टर वनजलमन २४ मी. रुिंि रस्त्र्ाने 

बालोंत होत अस न सिरची रस्ता बालोंत वन जलमन रस्ते लवकसनासाठी वनसिंवोंयन कार्िा 

१९८० अिंतगयत महानगर- पालिकेच्र्ा ताब्र्ात घेणे आवश्र्क आह.े त्र्ासाठी मौजे ड डुळगािंव, 

ता.हवेिी मोंीि गट निं.१९० मोंीि वाढीव हद्दीच्र्ा मिंज र लवकास र्ोजनेतीि २४ मी.रुिंि 

रस्त्र्ाने बालोंत ०.७७४ हके्टर वनजलमन वनसिंवोंयन कार्िा १९८० अिंतगयत महानगरपालिकेच्र्ा 

ताब्र्ात घेणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे 
कार्यवाही करण्र्ात र्ावी. 

                              सदर ठराव सवाभनुमते मान्र् झाला  

                                                         ------     

ठराव क्रमािंक - २९    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०७/१२/२०१८      

संदिभ- प्रभाग क्र.५ मोंीि बॅडपमिंटन हॉििा श्री.छत्रपती लशवाजी महाराज बॅडपमिंटन हॉि अस े 
         नामकरण करणेबाबत. मा.सौ.लप्रर्ािंका प्रलवण बारस ेर्ािंचे जा.क्र.१२०, दि.४/१२/ २०१८  

         चे पत्र. 

         र्ा मलहन्र्ाच्र्ा ०७/१२/२०१८ रोजी होणा-र्ा इ क्षते्रीर् कार्ायिर्ाच्र्ा मालसक सभेमध्र्े, 

लवषर् क्रमािंक ३ अन्वर् ेप्रभाग क्रमािंक ५ मोंीि बॅडपमिंटन हॉििा कै. शिंकर परशुराम गवळी र्ािंचे 

नामकरण ठराव मिंज र करुन सभावृत्ात कार्म होण्र्ाची वाट न पाहता कार्यवाही करण्र्ात र्ाव े 
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अस ेलिलहि ेआह.े पण ही पध्ित पुणय चुकीची आह.े माझे पत्र जा.क ११९ दिनािंक ०४/१२/२०१८ 

नुसार मी माझा आक्षेप नडिलविा आह.े दिनािंक ०७/१२/२०१७ च्र्ा इ क्षते्रीर् कार्ायिर्ाच्र्ा 

मालसक सभेमध्र्े बॅडपमिंटन हॉििा कै. स.ुना.बारसे बॅडपमिंटन हॉि अस ेनामकरण करण्र्ाचा ठराव 

मिंज र होऊन तो दिनािंक ०४/०१/२०१८ च्र्ा मालसक सभेमध्र्े कार्म करण्र्ात आिा. पण 

दि.०७/०२/२०१८ च्र्ा दििले्र्ा पत्रानुसार श्री.सागर गवळी र्ािंनी आक्षपे घेतिा. र्ा आक्षेपाची 

पत्र आमच्र्ा कार्ायिर्ापास न िपव न ठेवि े असा आमचा स्पष्ट आरोप आह.े त्र्ािंनी र्ेणा-र्ा 

मालसक सभेमध्र् े कै. शिंकर परशुराम गवळी अस े नाव सुचलवि े आह.े र्ा नावाचा ठराव र्ा 

आोंीच्र्ा कोणत्र्ाही मालसक सभेमध्र्े घेतििेा  नाही. त्र्ामुळे िोन्ही कुट िंबात व नगरसेवकात 

होणारा सिंभाव्य सिंघषय टाळण्र्ासाठी व नातेसिंबिंोंातीि भावनीक वातावरण खराब होऊ नर्े 

र्ासाठी बॅडपमिंटन हॉिचे श्री.छत्रपती लशवाजी महाराज बडॅपमिंटन हॉि असे नामकरण करण्र्ात 

र्ावे व सवायमोंीि वाि टाळावा. सिर बॅडपमिंटन हॉििा ठराव क्रमािंक – २७, लवषर् क्रमािंक- ३, 

दिनािंक- - ०७/१२/२०१८ अन्वये कै. शिंकर परशरुाम गवळी अस े  नामकरण करणते आि े

असल्र्ाने सिरचा लवषर् िप्तरी िाखि करण्र्ात आिा आह.े 

                            सदर ठराव सवाभनुमते मान्र् झाला  

                                                 ------     

ठराव क्रमािंक - ३०    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक- - ०७/१२/२०१८      

स चक- मा.सुवणाय बुड े     अनुमोिक – मा. लवकास डोळस  

संदिभ- प्रभाग क्र.४ दिघी-बोपखेि मोंीि बोपखिे स्मशानभमुी मोंीि मोडकळीस आििेे FRP  

        Toilet unit लनष्कालसत करणेबाबत.मा.सौ.लहराबाई (नानी) गोवोंयन घिुे र्ािंचे दिनािंक    

        ०७/१२/२०१८ रोजीचे पत्र.  

     बोपखेि र्िेीि स्मशानभुमीमध्र् ेसावयजलनक वापरासाठी  FRP Toilet unit बसलवण्र्ात 

आिेि ेआहते. तिालप, सिरचे FRP Toilet unit ह ेअनेक वषय जुने झािे असल्र्ाने तसेच ब-र्ाच 

रठकाणी झीज होऊन मोडकळीस आििे ेआह.े त्र्ामुळे नागरी वापरही बिंि झािेिा आह.े सबब, 

बोपखेि स्मशानभ मी मोंीि मोडकळीस आििे ेFRP Toilet unit लनष्कालसत करावे व सिर 

रठकाणी नवीन RCC Toilet unit  बािंोंणेस मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े  

                            सदर ठराव सवाभनुमते मान्र् झाला  

                                                 ------      
       

ठराव क्रमािंक - ३१    लवषर् क्रमािंक- ४ 

दिनािंक- - ०७/१२/२०१८      

स चक- मा. घुि ेनानी उर्य  लहराबाई    अनुमोिक – मा.लनमयिा गार्कवाड  

संदिभ- प्रभाग क्र.३ मोशी र्ेिीि पुण-ेनालशक ते गट क्र. ५० कड ेजाणारा रस्त्र्ास “लशवाजी वाडी  

         मागय क्र.२” अस ेनामकरण करणेबाबत.मा.सुवणाय लवकास बुड ेर्ािंचे दिनािंक ०७/१२/२०१८  

         चे पत्र.  

         वरीि लवषर्ान्वर्े प्रभाग क्र.३ मोशी र्ेिीि पुण े नालशक ते गट क्र.५० कड े जाणारा 

रस्त्र्ास “लशवाजी वाडी मागय क्र.२” असे नामकरण करणसे मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े 

                           सदर ठराव सवाभनुमते मान्र् झाला  

                                                 ------      
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ठराव क्रमािंक - ३२    लवषर् क्रमािंक- ५ 

दिनािंक- - ०७/१२/२०१८      

स चक- मा.सिंतोष (आण्णा) िडढे    अनुमोिक – मा.अलजत गव्हाण े

संदिभ- प्रभाग क्र. ५ मोंीि आरक्षण क्र. ३९८ खळेाचे मैिान व १२.०० मी रुिंि रस्त्र्ास र्ेणारे    

         बािंोंकाम लनष्कालसत करणेबाबत.मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी,मा.श्री.अलजत गव्हाणे,  

         व मा.सौ.लप्रर्ािंका बारस ेर्ािंची दि.७/१२/२०१८ ची पत्र.े 

          भोसरी प्रभाग क्र.५ सिंत तुकारामनगर मोंीि आरक्षण क्र.३९८ खेळाचे मैिान व १२.०० 

मी.रुिंि रस्त्र्ात असििेे बािंोंकाम पाडावे कारण वाहतुकीस र्े-जा करणेस व रस्ता अरुिंि असल्र्ाने 

तेिीि राहणा-र्ा नागरीकािंना गाडर्ा चािलवण्र्ास अडिळा होत आह े म्हण न बािंोंकाम पाड न 

रस्ता रुिंि करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

                            सदर ठराव सवाभनुमते मान्र् झाला  

                                                 ------      
       

मा. अध्र्क्षा -  र्ानिंतर मा.अध्र्क्षा र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे.  

 

                                          

   

    सही/- 

                                                                                               अध्र्क्षा 

                                                                                          इ प्रभाग सलमती 

                                          भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९            

क्र-इक्षेका/कालव/४/३३९/२०१८ 
दिनािंक- १४/१२/२०१८.                   सही/- 

                                                                       प्रशासन अलोंकारी तिा सलचव  

                                                इ क्षिेीर् कार्ायिर् 

                                     भोसरी – ३९.  

 

प्रत- सवय सिंबिंलोंत शाखाप्रमुख व शाखालोंकारी   

     सभावृत्ािंतीि ठरावानुसार आपिे लवभागाशी सिंबिंलोंत लवषर्ाबाबत  र्ोग्र् ती लनर्मालोंन 

कार्यवाही करणेत र्ावी. र्ाबाबत वेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही र्ाची नडि घ्र्ावी. 

पुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना.  

      ------- 
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 दिनािंक- शकु्रवार दिनािंक ७/१२/२०१८ सकाळी ११.०० वा. झािी. सिते 

खािीिप्रमाण ेमा.नगरसिस््ानंी चचाभ केली. 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– पैसे द्या व वापरा तत्वावर  र्ा सिंस्िसे िखेभाि करण्र्ासाठी िणेार आह े

त्र्ावर कार् लिहणार आह.े? त्र्ािंचेकड न सार्सर्ाईची कामे होणार का? 

श्री.प्रभाकर तावरे –(सहा.आरोग्र्ालोंकारी) – करारनामा स्िापत्र् लवभागाकड न करणार आह.े 

शौचािर् स्वच्छ राहाव े म्हण नच सिंस्िेिा करारनामा करुन चािलवण्र्ास िणेार आहोत.  सवय 

जबाबिारी सिंस्िेची राहीि. भोसरी पिुाखािीि  शौचािर्  ज्र्ा सिंस्िेिा चािवार्िा दिि ेआह े

त्र्ाच सिंस्िेकड ेह ेशौचािर् प ेआलण र्ुज र्ा तत्वावर दििे आह.े  

मा.अलजत गव्हाण े - पे आलण र्ुज र्ा तत्वावर शौचािर् चािलवण्र्ास िणे्र्ाबाबत करारनामा 

करणार आह.े त्र्ा शौचािर्ामध्र् ेदकती  बािरुम आह?े सवय िखेभाि करणार आहते का? 

श्री.प्रभाकर तावरे –(सहा.आरोग्र्ालोंकारी) –   शौचािर्ाची िखेभाि व स्वच्छता करण्र्ासाठी 

केअर टेकर गरजेचे आह.े  स्िापत्र् लवभागाकड न करारनामा करताना  सवय गोष्टी त्र्ामध्र् ेर्ेणार 

आह.े  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– िर ह ेसाोंारण सगळीकड ेआह ेतसेच आहते का? 

श्रीमती लशनकर मडॅम – (उपअलभर्िंता स्िापत्र्) – िर ह े पाच रुपर्,े िोन रुपर्े असे आहते. 

सगळीकड े आहते त्र्ाचप्रमाणे िर ठेवणार आह.े  

मा.सवुणाभ बडु े– च-होली ्ेथ े४,५ ददवस झाल ेपाणी गढूळ ्ेत आह.े  

श्री.कोतकर – (क.अभि्तंा पाणीपरुवठा) – मला आता अपपांचा फोन आला होता. गढूळ पाणी 

्ेते ते मला माभहत नाही. अनाभिकृत नळ कनेक्शन अलोंकृत करीत नाही. मालहती पडल्र्ावर 

िगेच पाहणी करण्र्ात र्ेते. 

मा.सवुणाभ बडु े – आता लमटींग झाल्र्ावर िगेच माझेबरोबर  पाहणी करण्र्ासाठी र्ा. आता 

लमटींग चाि  असताना मिा तेिीि मलहिािंचे गढ ळ पाण्र्ाबद्दि र्ोन आिे आहते. 

मा.लवकास डोळस - गढूळ पाण्र्ाबाबत माभहत नाही.  मालहती पडल्र्ावर जातो. अशी उत्रे 

िर्ार्ची नाही.  नगरसवेकािंशी बोिताना नीट बोिार्चे.  

मा.सागर गवळी – पाणीपुरवठा हा सगळीकड ेव्यवलस्ित करण्र्ात र्ावा. िोकािंना लवश्वासात 

घेऊन नळकनेक्शन अलोंकृत करुन घ्र्ावे.  ज्र्ा िोकािंकड न ििंड घणेार आह े तो लनर्मानुसार 

घेण्र्ात र्ावा. 

श्री.बळेगािंवकर (क.अभि्तंा पाणीपरुवठा)  – अनालोंकृत नळकनेक्शन असतीि तर ििंड घेण्र्ात 

र्ेईि. अलोंकृत करणेबाबत िोकािंनी सािंलगतिे आह.े 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– आमचे र्ेि ेकॉिनीमध्र् ेनवीन पाण्र्ाची पाईप िाईन टाकणेचे काम करण.े 

तसेच तुकाईनगर र्ेि ेड्रनेेज िाईनचे काम करुन घ्र्ावे.  

मा.क्षते्रीर् अलोंकारी – सवय शाखाप्रमखु र्ािंनी आपि ेलवभागाशी सिंबिंोंीत लझरो पेंडने्सी, अलभिखे 

वगीकरण, िखेापरीक्षण आक्षपे पतुयता इ. बाबत व्यक्तीश: िक्ष घाि न प तयता करण्र्ात र्ावी. माह े

३१ लडसेंबर २०१८ अखरे र्ाबाबतची कार्यवाही प णय करुन प तयता अहवाि प्रशासन लवभागास 

सािर करावा. मा.शखे सो. अलभिखे कक्ष प्रमखु र्ािंनी अलभिखे वगीकरणाच े प्रलशक्षण  सवय 

कमयचा-र्ािंना दिििे े अस न र्ाबाबत काही अडचणी असल्र्ास मा.शखे सो.अलभिखे कक्ष प्रमखु 

र्ािंचशेी सिंपकय  साोंावा. र्ाकामी दिरिंगाई अपके्षीत नाही.  

 मा.अध्र्क्षा र्ािंनी सवांचे आभार मान न सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केि.े  

------- 
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