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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ६ 
सभावृत्ािंत 

 

 दिनािंक -  १/१/२०१८                     वेळ - िपुारी २:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०१/०१/२०१८ रोजी िपुारी २.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापजुी बवुा 

सभागहृ”  र्ेथे आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उपलस्थत होते. 

 

१. मा.श्री.अभिषके गोव िंद बारणे – सभापती 

२. मा.किम लनकीता अजुान  

३. मा.संदीप बाळकृष्ण वाघेरे  

४. मा.बारणे अचाना तानाजी 

५. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारण े

६. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

७. मा.सलवता बाळकृष्ण खळेु  

८. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

९. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते 

 

    तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

         श्री.श्रीलनवास िािंगट- के्षत्रिय अधिकारी/प्रशासन अलिकारी,  श्री.एस.एस.कुिकणी – 

सहा.आरोग्र् अलिकारी, श्री.ओंभासे पी एस – कार्ाकारी अलभर्िंता,श्री.मोमीन ए. ए – कलनष्ठ 

अलभर्िंता, श्री.बोनगीर ए. एम – िखेाकारी, श्री.सिंिशे चव्हाण – कार्ा.अलभर्िंता लवद्युत, 

श्री.दििीप िुमाळ – उप अलभर्िंता,लवद्युत, श्री.लनतीन पनिंबाळकर , श्री ओहोळ व्ही.बी. - 

उपअलभर्िंता स्थापत्र्, श्री.आर.एम. बेि – मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक,  श्री.साबळे बी आर-

उपअलभर्िंता, श्री.मोलहते एस एस – उपअलभर्िंता जिलन:सारण, श्री.किाि इ.के,श्री.कोरेवार 

एम बी, श्री.गजपुरे व्ही पी, श्रीम.सानप ए.व्ही, श्रीम.घोडके पी पी – कलनष्ठ अलभर्िंता 

स्थापत्र्,श्री.सलतष तार्ड े – लवद्युत, श्री.बिंडगर एस बी – जिलन:सारण, श्री.जी.एन.खरेै – 

उद्यान, श्री.बी.के.तापकीर  - वृक्षसिंविान, श्री.सिंदिप मो.पाडवी – कलनष्ठ अलभर्िंता 

पाणीपुरवठा, श्री.मोरमारे शरि – कलनष्ठ अलभर्िंता पाणीपुरवठा, श्री.मगर एस एम – कलनष्ठ 
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अलभर्िंता,श्री. मगर ए ए -  दक्रडा पर्ावेक्षक ,श्री.कोळप एस. डी. -  कार्ाािर् 

अलिक्षक(अलतक्रमण) इ. कमाचारी उपलस्थत होते.  

 

 ----- 

मा.सभापती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभिेा सरुवात  करणेत र्ेत 

आह.े     

    

 

अ) दि.  ०४/१२/२०१७ ची तहकुब (दि .११/१२/२०१७ ची सभा) चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( 

कार्ाक्रम पलिका क्र. ५ ) कार्म करणेत आिा. 

 

                                           ------- 

ठराव क्रमािंक - १४       लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा. लनिशे बारण े                                       अनुमोिक – मा. कैिास बारण े  

सिंिभा –  नगररचना व लवकास लवभाग र्ािंचेकडीि पि नरलव/कालव/६/थरेगाव/१२९९/२०१७   

           दि.२०/०९/२०१७ चे पि.. 

    मौज ेथेरगाव र्ेथीि रोजवुड हॉटेि त ेथेरगाव गावठाण र्ा २४.० मी  रस्त्र्ापासुन उत्रेकडीि    

स.निं.२७ पासुन १२.० मी रस्ता नव्यान ेप्रस्तालवत  करुन सिर रस्ता आरक्षण क्र.६२७ पैकी प्राथलमक शाळा 

र्ा आरक्षणास िागुन ३४.५० मी रस्ता ते स.निं.२६,२७,२८ व २९ र्ा आरक्षणातीि १२ मी रस्त्र्ापर्ंत 

नव्यान ेमहाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्म मिीि किम २०५ अिंतगात घोलषत करणेबाबत मा. “ब” प्रभाग 

सलमतीन ेवरीि सिंिर्भार् ठरावान्वर्े र्ापुवी मान्र्ता दििेिी आह.े  सिरचे रस्ते घोलषत करणेकामी मा.आर्ुक्त 

र्ािंनी दि.२५/०४/२०१७ च ेप्रस्तावानुसार मान्र्ता दििेिी आह,े  त्र्ाअनुषिंगाने सिर मौजे थेरगाव र्ेथीि 

रोजवुड हॉटेि ते थेरगाव गावठाण र्ा २४.० मी रस्त्र्ापासुन उत्रेकडीि स.निं.२७ पासुन १२.० मी रस्ता 

नव्यान ेप्रस्तालवत करुन सिर रस्ता आरक्षण क्र.६२७ पैकी प्राथलमक शाळा र्ा आरक्षणास िागुन ३४.५० मी 

रस्ता ते स.निं.२६,२७,२८ व २९ र्ा आरक्षणातीि १२.० मी रस्त्र्ापर्ंत नव्यान ेमहाराष्ट्र महानगरपालिका 

अलिलनर्म मिीि किम २०५ अिंतगात घोलषत करणेकामी नागरीकािंच्र्ा सचुना व हरकती मागलवणेकामी 

िलैनक पुढारी, िलैनक सामना, ि.ैनवभारत,  जालहरात क्र.५७० र्ामध्र्े दि.२६/५/२०१७ रोजी जालहर नोटीस 

प्रलसध्ि करणेत आिेिी होती.  सिर नोटीशीच्र्ा अनुषिंगाने ३० दिवसािंचे लवहीत मुितीत कोणाचीही हरकत 

प्राप्त झािेिी नाही. 

 सिरचे रस्त े महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्म मिीि किम २०५ अन्वर्े अिंलतम घोलषत 

करणेकामी सिर प्रस्तावास मा.ग प्रभाग सलमतीची अिंलतम मिंजुरी आवश्र्क आह.े  तरी प्रस्तुत रस्ते अिंलतम 

घोलषत करुन कार्म करणेसाठी मा.ग प्रभाग सलमतीची मान्र्ता िणेेस तसेच थेरगाव हद्दीपासुन थेरगाव 

वाकड र्ा २४.० मी रस्त्र्ापर्ंतच्र्ा ९.० मी/२४.० मी रस्ता प्रस्तालवत करणेबाबत मा.ब प्रभाग सलमती 

मिंजुर ठ.क्र.७५, दि.२१/१२/२०१६ मध्र् े थेरगाव र्ेथीि थेरगाव वाकड र्ेथीि N-E TO S-E २४.० 

रस्त्यापयंत २४.० मी.रस्तता प्रस्तालवत करणे व N-E TO S-E २४.० रस्त्र्ापर्ंत ९.० मी रस्ता प्रस्तालवत 

करणे र्ा प्रमाणे नमुि करावा तसेच मौजे थेरगाव रोझवुड हॉटेि ते थरेगाव गावठाण र्ा २४.० मी 

रस्त्र्ापासुन उत्रेकड े स.निं. २७ मिुन श्री.भरत सोििंकी र्ािंच्र्ा गँ्रड कासा र्ा गृहसिंकुिा पर्ंत १२.० मी 
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रुिंिीचा नवीन रस्ता महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्म मिीि किम २०५ अिंतगात अिंलतम घोलषत 

करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ते आह.े 

                                              सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक -  १५     लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- १/१/२०१८      

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

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मिीि 

पवनेश्वर मिंदिरासमोरीि सिंडास ब्िॉक पाडण्र्ात आििेे आहते.  सिरचा पररसर ब्िॉक पडल्र्ामुळे अस्वच्छ 

झािेिा आह.े  त्र्ामुळे पररसरामध्र्े िगंुिी पसरिी आह,े त्र्ामुळे मिंदिर पररसरामध्र्े रोगराई पसरण्र्ाची 

शक्र्ता वाढिी आह.े  सिर जागेमध्र्े  बहुउद्दशेीर् सभागृह बािंिल्र्ास प्रभागातीि नागररकािंना र्ाचा िाभ 

घेता र्ेईि. तरी सिर जागेमध्र्े स्वानिंि सुखलनवासी ह.भ.प.जोग महाराज र्ािंचे नावे बहुउद्दशेीर् सभागृह  

बािंिण्र्ात र्ावे. सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                   सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

 

ठराव क्रमािंक -  १६     लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक-  १/१/२०१८      

सूचक- मा.सिंदिप वाघेरे                                      अनुमोिक – मा.सलवता खुळे 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१  

मिीि आरोग्र् लवभागाचे ठेकेिार महापालिकेच्र्ा लनर्म व अटींचे पािन न करता सिंबिंलित ठेकेिार 

राजरोसपणे काम करीत आहते.  त्र्ामुळे र्ा सवा गोष्टींचा प्रभागातीि नागररकािंना िास होत आह.े  त्र्ामुळे 

अशा सवा ठेकेिारािंवर कारवाई करुन त्र्ािंना काळर्ा र्ािीमध्र्े टाकण्र्ात र्ावे, तसचे सिंबिंलित ठेकेिारािंनी 

सर्ाई कमाचा-र्ािंचे थकीत वतेन,दकमान वेतन कार्िा, भलवष्र् लनवााह लनिी, राज्र् कामगार लवमा कार्िा वा 

तत्सम कार्िर्ािंचे उल्ििंघन केिे असल्र्ास त्र्ािंचेवर र्ौजिारी गुन्ह ेिाखि करण्र्ात र्ाव ेव नवीन ठेकेिार 

लनर्ुक्तीस मान्र्ता िणे्र्ात र्ावी.  तसेच साई चौक ते गेिोडा चौक व कराची चौक ते लडिक्स चौक शास्त्रीनगर 

इिंदिरानगर पररसरामध्र्े सार्िंकाळी स्वच्छता ठेवण्र्ासाठी कमाचारी अथवा सिंस्था नमेण्र्ात र्ाव्यात.  तसेच 

प्रभागामध्र्े कचरा वाहतकु करणा-र्ा गाडर्ा वाढलवण्र्ात र्ाव्यात.  सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                              सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

 

ठराव क्रमािंक -   १७    लवषर् क्रमािंक- ४ 

दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा. लनिशे बारण े                                      अनुमोिक – मा.कैिास बारण े

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार  प्रभाग क्र.२१ मिीि 

नागररकािंच्र्ा समस्र्ा जाणुन घेणेसाठी प्रत्र्ेक   लवभागाचे अलिकारी दकमान २ तास प्रभागामध्र्े असणे 

गरजेचे आह े त्र्ाकरीता अशोक टॉदकज जवळ मलहिा व बाि लवकास प्रकल्प िमुजिी इमारत आह.े  सिर 
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इमारतीमध्र्े पलहल्र्ा मजल्र्ावर स्थापत्र् लवषर्क  सुिारणा करुन प्रभाग सेंटर तसेच िसु-र्ा मजल्र्ावर 

स्पिाा पररक्षा कें द्र तर्ार करण्र्ात र्ावे. सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                              सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - १८      लवषर् क्रमािंक- ५ 

दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा. सिंदिप वाघरेे                                       अनुमोिक – मा.सलवता खुळे 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

   मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े साथीच े

आजार तसेच डेंगुच्र्ा आजारावर लनर्िंिण ठेवणेकामी र्ोपगिंगची व्यवस्था त्वरीत सरुु करण्र्ात र्ावी.  सिर 

लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                              सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - १९       लवषर् क्रमािंक- ६ 

दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा. सुलनता तापकीर                                   अनुमोिक – मा.अचाना बारणे 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

   मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े मनपा 

इमारती, उद्याने, व्यापारी गाळे, पाण्र्ाच्र्ा टाक्र्ा इत्र्ािींची सिंख्र्ा मोठर्ा प्रमाणावर आह.े  परिंतु काही 

रठकाणी  रखवाििार उपिब्ि नाहीत.  त्र्ामुळे र्ा सावाजलनक मािमत्ेच्र्ा गैरवापराची शक्र्ता नाकारता 

र्ेत नाही.  म्हणुन र्ा रठकाणी िवकरात िवकर रखवाििार नेमण्र्ात र्ावेत.  सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेत 

र्ेत आह.े 

                                           सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - २०      लवषर् क्रमािंक- ७ 

दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा.सिंदिप वाघेरे                                            अनुमोिक – मा.सलवता खुळे 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े अनके 

वषांपासुन वापरात नसिेि ेव्यापारी गाळे व लमळकती र्ािंची सिंख्र्ा जास्त आह.े  सिर गाळे सद्यस्थीतीत बिंि 

आहते तरी  ते गाळे पालिका भाड ेतत्वावर िऊेन उत्पन्नात वाढ करु शकते.  तरी र्ाबाबत लवचार करावा.  

तसेच प्रभागामध्र्े सभागृह, सािंस्कृलतक कें द्र, रखवाििार साठी बािंिण्र्ात आिेल्र्ा रुम र्ाचा गैरवापर 

होताना दिसत  आहते सिर जागेंची पाहणी क्षेिीर् अलिका-र्ािंमार्ा त मलहन्र्ातनु एकिा                        

तपासणी करुन त्वरीत ताबा घेण्र्ात र्ावा व सिंबिंलित व्यक्तीवर कारवाई  करण्र्ात र्ावी.  सिर लवषर्ास 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

                                           सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
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ठराव क्रमािंक -  २१     लवषर् क्रमािंक- ८ 

दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा. सिंदिप वाघरेे                                           अनुमोिक – मा.सलवता खुळे 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा. सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मिीि ज्र्ेष्ठ 

नागररक, लशक्षण सिंस्था, सामालजक सिंस्था र्ािंचे  वतीने आिार काडा नोंिणी लशबीरासाठी मागणी होत आह.े  

प्रभागातीि ज्र्ेष्ठ नागररक, िहान मुिे, अपिंग व्यक्ती र्ािंना ग क्षेिीर् कार्ाािर्ामध्र्े नोंिणी करण्र्ासाठी 

अडचणी लनमााण होत आह.े  त्र्ािंचेमार्ा त वारिंवार तक्रार िाखि होत आह.े  तरी प्रभाग क्रमािंक २१ मिीि 

नागरी सुलविा कें द्र र्ेथ े मलहन्र्ातुन एकिा आिार काडा नोंिणी  लशबीर घेण्र्ात र्ावे.  सिर                        

लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                           सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक -  २२                      लवषर् क्रमािंक- ९ 
दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा. सिंदिप वाघरेे                                     अनुमोिक – मा.सलवता खुळे 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा. सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े गेल्र्ा 

काही दिवसापासनु मोकाट जनावरे व डुकरे त्र्ाचप्रमाणे भटके कुिे र्ाची सिंख्र्ा खुप वाढिी आह.े  

त्र्ाचप्रमाणे प्रभागामध्र्े पावसाळर्ामध्र्े लवषारी साप  दिसण्र्ाचे प्रकार आढळि े आह.े  तरी र्ा सिंबिंिी 

पशुवैद्यदकर् लवभागामार्ा त प्रभाग स्तरावर उपार्र्ोजना करण्र्ात र्ावी व प्रभाग स्तरावर सपालमि व प्राणी 

लमि र्ािंचे मानिनावर िवकरात िवकर नेमणुक करण्र्ात र्ावी. सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                           सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - २३      लवषर् क्रमािंक - १० 
दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा.सिंदिप वाघेरे                                            अनुमोिक – मा.सलवता खुळे 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े झाडािंची 

सिंख्र्ा मोठर्ा प्रमाणावर वाढिेिी आह.े  सिर झाड े लह िोकािार्कररत्र्ा वाढिेिी आहते.  त्र्ामुळे 

प्रभागातीि नागररकािंना िास होत आह.े  र्ासिंबिंिी सिर अलिका-र्ािंना लवचारणा केिी असता त े आवश्र्क 

असिेिी र्िंिणा कमी आह े(गाडी व िेबर) अशी उत्रे ितेात.  तरी  त्र्ासाठी प्रभाग स्तरावर आवश्र्क ती 

उपार्र्ोजना िवकरात िवकर करण्र्ात र्ावी. सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                                      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
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ठराव क्रमािंक - २४      लवषर् क्रमािंक - ११ 
दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा.अचाना बारण े                                           अनुमोिक – मा.सलवता खुळे 

सिंिभा –  मा.कार्ाकारी अलभर्िंता,स्थापत्र् ग क्षेलिर् कार्ाािर् र्ािंचे पि क्र. गक्षे/स्था/कालव/१५५/२०१७,  

             दि.१५/१२/२०१७ 

कार्ाकारी अलभर्िंता र्ािंचे पि क्र.गक्षे/स्था/कालव/१५५/२०१७, दि.१५/१२/२०१७ नुसार मौज े

रहाटणी गावठाण िगत मिंजुर लवकास र्ोजनवे्यलतरीक्त महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्माचे किम २०५ 

अन्वर्े ९.०० मीटर रुिंि रस्ता अिंलतम घोलषत करणेबाबत मा.आर्ुक्त र्ािंनी त्र्ािंचेकडीि पिान्वर्े लवषर्ािंदकत 

प्रस्तावावर अिंलतमत: कार्ावाही करणेकामी माह े जनु २००९ मध्र्े पारीत केिेल्र्ा ठरावावर मा.ड प्रभाग 

सलमतीची मान्र्ता लमळणेकामी लवषर् ठेवणेबाबत मा.ड क्षेलिर् अलिकारी र्ािंना कळलविे आह.े  परिंतु नवीन 

क्षेलिर् कार्ाािर्ाच्र्ा पुनारचनेनुसार रहाटणी प्रभाग क्र.२७ हा ग क्षेलिर् कार्ाािर् अखत्र्ारीत र्ेत असल्र्ान े

सिर मा.क्षेलिर् अलिकारी, ड  क्षेलिर् कार्ाािर् र्ािंनी सिंिर्भार् पि क्र.२ चे  ग क्षेलिर् कार्ाािर् र्ािंचेकड ेवगा 

केिे आह.े   सिंिर्भार् पि क्र.२ मिीि सिर प्रस्तालवत रस्ता अिंलतमत: घोलषत करणेसाठी मा.ग क्षेलिर् 

कार्ाािर् सलमतीची मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

                                                सिर ठराव सवाानमुते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - २५      लवषर् क्रमािंक - १२ 
दिनािंक- १/१/२०१८      

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

सिंिभा –  मा.अलभषेक बारणे र्ािंचे दिनािंक २१/१२/२०१७ चे पि.. 

 मा.ग प्रभाग अध्र्क्ष श्री.अलभषेक बारणे र्ािंनी दिनािंक २१/१२/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार, 

                            १) ग प्रभाग समितीची िामसक मिट ींग दरिहिन्याच्या पहिल्या  
                 सोिवार  दपुार  २ वाजता आयोजजत करणेबाबत वेळ /हाकाण   
                 व वार निश्चीत केलेला आिे  .तर  ग प्रभाग समिती िामसक  
                 सभा दर िहिन्याच्या पहिल्या सोिवार  सकाळी ११ वाजता  
                 घेणेस िान्यता देणेत येत आिे. 

         २) ग प्रभाग समितीची िामसक सभा ज्या हदवशी व वेळी भरववल  जाते, त्या         
          हदवशी सकाळी १० ते ११ या कालावधीत जिता दरबार भरववणेत  
          येणे बाबतची काययवाि  प्रायोगगक तत्वावर करणेबाबत चचाय करण्यात  
          आल .        

     ३) वपींपर  गचींचवड ििािगरपामलकेच ेग क्षेत्रिय कायायलय  दि. ९/०८/२०१७ 
           पासुन िव्यािे ननर्मीत ेाले लसुि या कायायलयाकडे              
           ििपाच्या िागर  सुववधा देण्याच ेकािकाज केले जाते  . 
           िवीि प्रभाग नििायण ेाल्यावर या प्रभागाच ेउद्घाटि   
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           ेालेले िाि , तसचे िवीि कायायलयाची या हाकाणच्या  
           िागर काींिा पाहिजे त्या प्रिाणात िाहिती िाि  ,त्यािुळे  
           िागर काींच्या तक्रार  बाबत कोाे जावे याची िाहिती   
           िसल्यािे सन्िाििीय सदसयाींिा त्याींच्या रोषास सािोरे जावे   
           लागते. तर  िव्यािे नििायण ेालेल्या ग क्षेत्रिय  
           कायायलयाच्या प्रभाग क्र. २१,२३,२४ व २७ या  प्रभागातील िागर काींिा  
           क्षेत्रिय कायायलयाच्या काययक्षेिात येणा-या -या सवय ववभाग ,सींबींगधत  
           लगधकार  ,कियचार  याींची  िाहिती व फोि िींबर उपलब्ध करुि देणेबाबत  
           पुजसतका छापुि सवय प्रभागात वाटणेत यावी  ,जेणे करुि लोकामभिुज  

            प्रशासि सींकल्पिा लींिलात येईल व  िागर काींिा ििपाच्या  
            सवय सुज सुववधा उपलब्ध करुि देणे व त्याींच्या तक्रार च े  
            निवारण करणे सोयीसकर िोईल.  त्यािुसार येणा-या  जचायस व िाहिती  
           पुजसतका छापणेबाबत िान्यता देणेकािी सदरचा ववषय ग प्रभाग समिती  
           सभेत ाेवणेत यावा  सदरच्या ववषयास िान्यता देणेत येत आिे . 

                                                         सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

        ------ 

 

सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििे ेलवषर् खािीिप्रमाण े 
 

 

ठराव क्रमािंक - २६      लवषर् क्रमािंक - १३ 
दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा.सुलनता तापकीर    अनुमोिक – मा.अचाना बारणे 

सिंिभा –  मा.अचाना बारणे र्ािंचे दिनािंक २८/१२/२०१७ चे पि.. 

मा.अचाना बारणे र्ािंनी दिनािंक २८/१२/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग    

 क्र.२३ मिीि खािीि लवषर्ािंना मिंजुरी िणेेबाबत.. 

१) माझ्र्ा प्रभागात लवलवि भागातीि पररसरामध्र्े कॉिन्र्ा, सोसार्टर्ा, नगर, चौक, मिंदिरे, 

शाळा त्र्ािंचे नामकरण र्िक िावणे. 

२) प्रभागातीि ठरालवक चौकात  लस.लस.टीव्ही कॅमेरे बसलवणे. 

३) प्रभागातीि नागररकािंसाठी बेंचेस बसलवणे. 

४) पुवी बसवण्र्ात आिेिी वाचनािर्ाची नतुनीकरण करणे व नागररकािंसाठी वतामानपिाची 

व्यवस्था करणे 

५) लशवाजी महाराज पुतळा पररसर सुशोलभकरण करणे. ( लसमारेषा गेट) 
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६) गरज असेि तथेे रस्त्र्ािा गलतरोिक (र्ार्बर) टाकणे. 

७) बापुजी बुवा उद्यानातीि लवद्युत पोि व िाईट दर्टींग नतुनीकरण करणे. 

८) प्रभाग क्र.२३ मध्र्े जेष्ठ नागररक (लवरिंगुळा कें द्र ) र्ेथे वाचनािर् करण्र्ात र्ाव.े 

९) कुणाि रेलसडन्सी र्ेथे नाल्र्ावरती स्वच्छतागृह बािंिण्र्ात र्ावे. 

                                                 सिर ठराव सवाानमुते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - २७      लवषर् क्रमािंक - १४ 
दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा.कैिास बारण े                   अनुमोिक – मा.सींद प वाघेरे 
सिंिभा –  मा.अलभषेक बारणे  र्ािंचे दिनािंक १/१/२०१८ चे पि.. 

मा.अलभषेक बारण े र्ािंनी दिनािंक १/०१/२०१८ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार ग प्रभागामध्र् े

तळमजल्र्ावर नागररकािंना नागरी सुलविा पुरवण्र्ासाठी आपिे सरकार सेवा कें द्र, CSC सेंटर, नागरी 

सुलविा कें द्र, िाईट लबि भरणा कें द्र व सिंजर् गािंिी लनरािार र्ोजना साठी िोन स्वतिंि केलबन िणे्र्ात र्ाव े

र्ामुळे एकाच रठकाणी सवा सुलविा नागररकािंना उपिब्ि होतीि.  सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - २८      लवषर् क्रमािंक - १५ 
दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा.कैिास बारणे                     अनुमोिक – मा.सींहदप वाघेरे 
सिंिभा –  मा.अलभषेक बारणे  र्ािंचे दिनािंक १/१/२०१८ चे पि.. 

         मा.अलभषेक  बारणे र्ािंनी दिनािंक १/१/२०१८ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार  आरक्षण क्र.६२८ वनिवे 

नगर, थरेगाव र्ेथ ेमोकळे मैिान आह.े  र्ा रठकाणी मैिानाची पुणा जागा मोकळी आह.े  तरी त्र्ा  रठकाणी 

मैिानािा गेट बसवण्र्ात आिे आह.े   तरी ते मैिान नागररकािंना खेळण्र्ासाठी मोकळे करण्र्ात र्ावे.  तरी 

मैिानावर खुप राडारोडा पडिेिा असुन तो पुणा उचिुन त्र्ा रठकाणी िाईटची व्यवस्था करुन नागररकािंना 

मोकळे करण्र्ास तसेच सिर मैिानामध्र्े पुरुषािंसाठी व मलहिािंसाठी वेगळे स्वच्छतागृह तर्ार करण्र्ास 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े   

सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - २९      लवषर् क्रमािंक - १६ 
दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा.कैिास बारण े                     अनुमोिक – मा.सिंदिप वाघेरे 
सिंिभा –  मा.अलभषेक बारणे  र्ािंचे दिनािंक १/१/२०१८ चे पि.. 

मा.अलभषेक बारणे र्ािंनी दिनािंक १/०१/२०१८ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार ग प्रभागामध्र्े सवे निं.९ 

मिीि िवाखाना शेजारीि मोकळी जागा आह,े सिर जागे मध्र्े खुप राडा रोडा व मुरुम पडिेिा आह.े  सिर 

जागेवर सवा िेवि करुन  पे आलण पार्कंगसाठी उपिब्ि करावी व ती जागा भाडतेत्वावर उपिब्ि करावी.  
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र्ामुळे महानगरपालिकेिा उत्पन्न र्ेईि, तरी र्ाबाबत तातडीने भाड ेतत्वावर िणे्र्ात र्ावी.   सिर लवषर्ास 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                   सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - ३०      लवषर् क्रमािंक - १७ 
दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा.कैिास बारणे                     अनुमोिक – मा.सिंदिप वाघेरे 
सिंिभा –  मा.अलभषेक बारणे  र्ािंचे दिनािंक १/१/२०१८ चे पि.. 

सवे निं.९ मिीि आरोग्र् कोठी शेजारीि मोकळे मैिानाची जागा मोकळी आह.े  तरी ते मैिान 

नागररकािंना खेळण्र्ासाठी मोकळे करण्र्ात र्ावे.  सिर मैिानावर खुप राडा रोडा पडिेिा असुन तो पुणा 

उचिणे, तसचे साईडिा किं पाऊिं ड करणे व मैिानामध्र्े िाईटची व्यवस्था करणे.  तसेच सिर मैिानामध्र् े

पुरुषािंसाठी व मलहिािंसाठी वगेळे स्वच्छतागृह तर्ार करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                   सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

        ------ 

ठराव क्रमािंक - ३१      लवषर् क्रमािंक - १८ 
दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा.कैिास बारणे                     अनुमोिक – मा.सिंदिप वाघेरे 
सिंिभा –  मा.अलभषेक बारणे  र्ािंचे दिनािंक १/१/२०१८ चे पि.. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेचे श्री छिपती लशवाजी महाराज पुतळा व उद्यान, डािंगे चौक, 

थेरगाव र्ेथ ेआह.े  सिर उद्यानाचे मेन गेट जवळ मुख्र् रस्त्र्ािगत पाणपोई तर्ार करण्र्ात र्ेणार आह.े  

तरी त्र्ा शेजारी ८ * ८ फुट मोजमापाची जागा उपलब्ि आह.े  तरी ती जागा मनपा लनर्मानुसार ११ मलहन े

भाड ेतत्वावर अन्नपुणाा र्ोजनेसाठी उपिब्ि करुन द्यावी.  सिर  रठकाणी अन्नपुणाा र्ोजनेसाठी सिंस्थेमार्ा त 

अल्पशा िरात (१० रुपर्ात ) डाळ लखचडी वाटप करण्र्ाचे लनर्ोजन करणेस तसचे वनिवे आनिंिवन लमि 

मिंडळासाठी िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

                                   सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

                                                               ------ 

 

 ठराव क्रमािंक - ३२      लवषर् क्रमािंक - १९ 
दिनािंक- १/१/२०१८      

सूचक- मा.कैलास बारणे                                        अनुमोिक – मा.अर्चना बारणे 
सिंिभा –  मा.अलभषेक बारणे  र्ािंचे दिनािंक १/१/२०१८ चे पि.. 

मा.अलभषेक बारणे र्ािंनी दिनािंक १/०१/२०१८ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार, पपिंपरी पचिंचवड 

महानगरपालिका, थेरगाव मिीि लवद्याथी, लशक्षक, पालिका कमाचारी आलण नागररक र्ािंचे एकि लमळुन 

एकाच वेळी ध्वजारोहण व राष्ट्रगीत घेण्र्ात र्ावे.  हा कार्ाक्रम ग प्रभागाच्र्ा िीड दकिोमीटर अिंतराच्र्ा  

आवारामध्र्े साजरा करण्र्ात र्ेईि.  र्ामध्र्े साऊिं ड लसस्टम व लशवाजी पुतळर्ाच्र्ा समोर एक स्टेज 

असार्िा हवे.  सिर कार्ाक्रम रोजवुड हॉटेि, थेरगाव र्ाटा पासुन ग प्रभागापर्ंत परेड करण्र्ात र्ेईि. 

र्ामध्र् े महानगरपालिकेतीि शाळेचे लवद्याथी व लशक्षक असतीि.  सिर कार्ाक्रम पपिंपरी पचिंचवड 
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महानगरपालिका व थेरगाव डवे्हिपमेंट  कलमटी र्ािंचे लवद्यमान े साजरा करण्र्ात र्ेईि. र्ाव्िारे 

नागररकािंपर्ंत एकात्मतेचा सिंिशे पोहचवणे हा उद्दशे आह.े  सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेत येत आह.े 

                                   सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

                                                               ------ 

 

दि.१/१/२०१८ रोजी िपुारी २.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे माससक सभेत खािीिप्रमाणे 

मा.नगरसिस्तयांनी चचाा केली. 

 

मा.अध्र्क्ष र्ािंनी सवानंा नुतन वषा २०१८ च्र्ा शुभेच्छा िवेुन सभेस सुरुवात केिी. 

 

मा.अलभषेक बारणे – िर मलहन्र्ाच्र्ा मालसक प्रभाग सलमती सभेचे दिवशी सकाळी १० ते  

                          ११ र्ा वेळेत जनता िरबार भरलवणेचे लवषर्ास प्रार्ोलगक तत्वावर  

                          मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  र्ा सभेचे िरम्र्ान अलिकारी, नागररक व  

                          नगरसेवक र्ािंचा समावेश असेि. सदर सभेबाबत नागररकानंा मासहती  

                          दणे्यात यावी. 

मा.चिंद्रकािंत नखाते – सिंबिंलित अलिकारी व कमाचारी र्ािंनी लमटींगिा उपलस्थत राहणे  

                          आवश्र्क आह.े लमटींगिा अनुपस्थीत राहणा-र्ा अलिका-र्ािंना नोटीस  

                          िणेेत र्ावी.  लमटींगमध्र्े होणा-र्ा ठरावानुसार कार् कार्ावाही करण्र्ात  

                          आिी र्ाचे स्पष्टीकरण िणेेत र्ावे.  ड्रनेेज सिंिभाात अनेक तक्रारी आहते. १० ते १५ 

वषांपासुन टाकण्र्ात आिेल्र्ा पाईपिाईन्स चोक अप होतात.  त्र्ासिंिभाात १० त े१५ 

तक्रारी र्ेतात.  ठेकेिार केवळ िाईन्स हिवुन त्र्ा चािु करुन ितेात.  वॉडामध्र्े  

Suction चा उपर्ोग केिा जात नाही.  श्री.गट्टुवार साहबे किी लमटींगिा नव्हते, 

र्ानुसार पिाप्रमाणे त्र्ािंच्र्ावर कार्ावाही करावी.  १० मलहने झािे आम्ही लनवडुन 

आिो.  परिंत ु१० वषाात ड्रनेजेिाईन स्वच्छ केिेिी नाही.  सिर र्िंिणा कशी राबलविी 

जाते र्ाचा खुिासा करावा. 

 

श्री.मोलहते –         ग प्रभागासाठी स्वतिंि व्यवस्था करण्र्ात र्ेईि.  BVG आलण JD  

                        Enterprises Agency   ह ेनवीन प्रभाग रचननेुसार व्यवस्था करणार आहते. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखाते – र्ासिंिभाात दकती वेळा प्रस्ताव ठेविा?  पत्रव्यवहार केिा का? 

     मनपाच्या टाकयांमध्ये पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही.  पाच  मीटर   

     पाणी भरण्याऐवजी केवळ दीड मीटर पाणीपुरवठा होत आह.े 

 

 असतक्रमण लवभागाच्र्ा कार् अडचणी आहते र्ाबाबत त्र्ािंनी िेखी स्वरुपात अडचणींची र्ािी द्यावी.   

१) कामासाठी माणसे नाहीत 

२) हातगाडी साठी १० माणस ेहवी असतात. 

र्ाबाबत सवा िेखी द्यावे. 

अलतक्रमण लवभाग - ६०० नोटीस वाटण्र्ात आल्र्ा. 
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हातगाडर्ा दकती जमा करण्र्ात आल्र्ा? हातगाडयांमुळे टॅ्रफफक वाढत चालल ेआह.े  सिवाजी 

चौक ते रहाटणी फाटा या रस्त्यांवर असतक्रमण कारवाई करा. 

८ दिवस आिी नोटीस द्या.  निंतर जप्ती करा.अलतक्रमण लवभागाने कारवाई करावी. 

 

मा.सुलनता तापकीर –          कचरागाडी रोज का र्ते नाही.  औषि र्वारणी रेग्र्ुिर केिी  

                           जात नाही तसेच झाडुवाल्र्ा प्रत्र्ेक कॉिनीत जात नाही.  अशा  

                           सवा समस्र्ािंचे लनराकरण करा. 

                                     डी माटा समोरीि भुर्ारी मागाात सी सी टीव्ही कॅमेरे िावणेत र्ावे व सिर  

                                     रठकाणी सुरक्षा रक्षकाची नमेणुक करण्र्ात र्ावी.  

 

श्री.चव्हाण (कार्ाकारी अलभर्िंता,लवद्युत) - सिर रठकाणी सी सी टी व्ही कॅमेरे टेंडरची प्रोसेस  

                                                     झािी की बसलवण्र्ात र्ेतीि. 

-                                      मोकाट जनावरे पकडण्र्ासाठी गाडी पाठलवणेत र्ावी. 

 

 र्ानिंतर 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/ १  /२०१८ 
दिनािंक -  १६  /०१/२०१८   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षेिीर् कार्ाािर्, 

  थेरगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी                               

      २/- आपले सवभागािी संबंसित असणा-या सवषयाबाबत झालेल्या  

       ठरावानुसार कायावाही करणेत यावी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  


