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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ३ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक -  १/०७/२०१९                    वेळ -  िपुारी २ :०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार दि.१/७/२०१९ 
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.बारणे अर्चना तानाजी –  सभापती 

२. मा.किम लनकीता अजुान  

३. मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे  

४. मा.पवार मननषा प्रमोि 

५. मा.अलभषेक गोपविंि बारणे 

६. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

७. मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभुवन 

८. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

९. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखात े

१०. मा.सिंदिप कालिनाथ गाड े       -      लस्वकृत सिस्र् 

११. मा.गोपाळ कालिनाथ माळेकर –      लस्वकृत सिस्र् 

१२. मा.लवनोि हनुमिंत तापकीर       -     लस्वकृत सिस्र् 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

              श्री. कोळप एस डी  –  प्रिासन अलिकारी, श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, श्रीमती 

अमृता िागु -  िेखालिकारी, श्री.अघाव – कार्ाािर् अलिक्षक, श्री.एस.डी.पनिंबाळकर – आरोग्र् लनरीक्षक, 

श्री.लवनर् ओहोळ – उपअलभर्िंता, स्थापत्र्,  श्री.लवजर्कुमार काळे – उपअलभर्िंता, स्थापत्र्,श्री.अतुि 

जोिी – कलनष्ठ अलभर्िंता स्थापत्र्, श्रीमती अनुश्री कुिं भार – उपअलभर्िंता लवद्युत, श्री.मोने उमेि – 

उपअलभर्िंता,जिलन:सारण, श्री.बोरसे एम डी, श्री.रोकड े जर्विंत, श्रीमती गोखि े एस एन – कलनष्ठ 

अलभर्िंता, पाणीपुरवठा श्री सलतष तार्ड–े कलनष्ठ अलभर्िंता,लवद्यतु, , श्री.बिंडगर एस बी – कलनष्ठ 

अलभर्िंता,जिलन:सारण, श्रीम.सानप ए.व्ही, श्री.कोरेवार, श्री.गजपुरे व्ही पी, किाि आर् के – कलनष्ठ 

अलभर्िंता,स्थापत्र्,  श्री.किम सी.टी – मुख्र्ाध्र्ापक, माध्र्लमक लवद्यािर्, थेरगाव इ. कमाचारी उपलस्थत 

होते.  

 ----- 
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मा.ग क्षेलिर् कार्ाािर् मालसक सभेसाठी वररष्ठ अलिकारी उपलस्थत नसल्र्ामुळे मा.सिंदिप वाघेरे 

र्ािंनी सिर सभा तहकुब करणेत र्ावी अिी सुचना मािंडिी.   

मा.बाबासाहबे लिभुवन र्ािंनी सिर सचुनेस अनुमोिन दििे. 

 

        मा.अचानाता  बारणे र्ािंनी सिर सुचनेस मा्र्ता िऊेन सभा सोमवार दि.८/०७/२०१९ रोजी सकाळी 

११.०० वाजता ठेवण्र्ात र् ेि असे सािंगुन सभा तहकुब करण्र्ात आिी. 
 

 

 

 

                     

                अध्र्क्ष 

                                                                                               ग प्रभाग सलमती  

                          थरेगाव– ३३.                         
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ३ 
सभावतृ्ािंत 

(दि.१/०७/२०१९ ची तहकुब सभा) 

 

 दिनािंक -  ८/०७/२०१९                  वेळ -  सकाळी ११ :०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची  सोमवार दि.१/०७/२०१९ ची तहकुब 
सभा आज सोमवार दि.८/७/२०१९ 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.बारणे अर्चना तानाजी –  सभापती 

२. मा.किम लनकीता अजुान  

३. मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे  

४. मा.अलभषेक गोपविंि बारणे 

५. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

६. मा.लनिेि लहरामण बारणे 

७. मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभुवन 

८. मा.सलवता बाळकृष्ण खुळे 

९. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

१०. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखात े

११. मा.सिंदिप कालिनाथ गाड े       -      लस्वकृत सिस्र् 

१२. मा.लवनोि हनुमिंत तापकीर       -     लस्वकृत सिस्र् 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

              श्री. कोळप एस डी  –  प्रिासन अलिकारी, श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, श्री.आघाव 

– कार्ाािर् अलिक्षक,  श्री.गट्टुवार िवेान्ना – कार्ाकारी अलभर्िंता, श्री.लवनर् ओहोळ – उपअलभर्िंता, 

स्थापत्र्,  श्री.लवजर्कुमार काळे – उपअलभर्िंता, स्थापत्र्,श्री.बाबासाहबे गिबिे – कार्ाकारी अलभर्िंता, 

लवद्युत,श्री.भाऊसाहबे साबळे – उपअलभर्िंता,पाणीपुरवठा,श्री.प्रिािंत पाटीि – कार्ाकारी अलभर्िंता, 

जिलन:सारण, श्री.जी.एन.खैरे – सहा.उद्यान लनरीक्षक, श्री.कोटीर्ाना डी एम -  आरोग्र् लनरीक्षक , 

पिुवैद्यदकर्,  श्री.भागवानी सुलनि – उपअलभर्िंता, नगररचना,  श्री.ओंभास े – कार्ाकारी अलभर्िंता, 

स्थापत्र् बी. आर. टी. एस,श्री.नरोटे – उपअलभर्िंता, स्थापत्र् उद्यान, श्री.वाळके – (ए.जी.ए्व्हार्रो) 

श्री.अतुि जोिी – कलनष्ठ अलभर्िंता स्थापत्र्, श्रीमती अनशु्री कुिं भार – उपअलभर्िंता लवद्युत, श्री.मोने उमेि 

– उपअलभर्िंता,जिलन:सारण, श्री.बोरसे एम डी, श्री.रोकड ेजर्विंत, श्रीमती गोखिे एस एन – कलनष्ठ 

अलभर्िंता, पाणीपुरवठा श्री सलतष तार्ड–े कलनष्ठ अलभर्िंता,लवद्यतु, , श्री.बिंडगर एस बी – कलनष्ठ 

अलभर्िंता,जिलन:सारण, श्रीम.सानप ए.व्ही, श्री.कोरेवार, श्री.गजपुरे व्ही पी, किाि आर् के – कलनष्ठ 
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अलभर्िंता,स्थापत्र्,  श्री.किम सी.टी – मुख्र्ाध्र्ापक, माध्र्लमक लवद्यािर्, थेरगाव इ. 

कमाचारी उपलस्थत होते.  

 ----- 

        
   सवा स्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंच ेस्वागत करुन सभिेा सुरवात  करणेत आिी. 

 

 दि.१८ /६/२०१९ रोजीच ेमालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रम पलिका क्र.२  ) कार्म करणेत    

 आिा. 

 

ठराव क्रमािंक -  २     लवषर् क्रमािंक - १ 

दिनािंक-   ८/०७/२०१९      

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

सिंिभा –  मा.ग प्रभाग सलमती सभा अध्र्क्ष  मा.अचाना बारण ेर्ािंचे पि  

मा.ग प्रभाग सलमती सभा अध्र्क्ष  मा.अचाना बारण ेर्ािंचे सुचनेनुसार ग प्रभाग  सलमतीची मालसक 

सभा ही प्रत्र्ेक मलह्र्ाचे पलहल्र्ा सोमवारी सकाळी ११.०० वाजता ( पलहल्र्ा सोमवारी  सावाजलनक सुट्टी 

असेि तर िसु-र्ा दिविी) ग क्षेलिर् कार्ाािर्ाचे ग्रामिवैत बापुजी बुवा सभागृहामध्र्े आर्ोलजत करण्र्ास 

मा्र्ता िणेेत आह.े 

                           सिर ठराव सवाानुमते मा्र् झािा. 

------ 

 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक - २ 

दिनािंक-   ८/०७/२०१९      

सूचक- मा.                     अनुमोिक- मा. 

सिंिभा –  मा.मार्ा बारणे र्ािंचे दिनािंक १७/०६/२०१९ चे पि..  

मा.मार्ा बारणे र्ािंच े दिनािंक १७/६/२०१९ च े पिानुसार मौज े थेरगाव सवे निं.१४/२                       

जर्भवानी नगर सिर भागातीि वाढती रहिारी िक्षात घतेा ९ मीटर रस्ता करण्र्ास                       

महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्म मिीि किम २०५ अ्वर्े मा्र्ता िणेे कामी व                       

सुचना व हरकती अिंलतम लनणार् घेणेकामी सिरचा लवषर् पुढीि कारवा  करण्र्ाकरीता व                       

िासनािा सिर प्रस्ताव सािर करण्र्ास माननीर् आर्ुक्त र्ािंना अलिकार प्रिान करण्र्ास                       

मा्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

                           सिर लवषर् तहकुब करणेत र्ेत आह.े 

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

दिनािंक-   ८/०७/२०१९      

सूचक- मा.कैलास बारणे                 अनुमोिक- मा.अनभषेक बारणे 

सिंिभा –  मा.मलनषा पवार र्ािंचे दिनािंक १८/०६/२०१९ च ेपत्र 

मा.मलनषा पवार र्ािंचे दिनािंक १८/०६/२०१९ च े पिानुसार पिमश्री मा.श्री.मुरिीकािंत                       

राजाराम पेटकर र्ािंचा नावाचा नामर्िक बेिठीकानगर रोड र्ेथीि लनवासस्थानी व                       

लनवासस्थानाकड ेजाण्र्ाचा मागा पवारनगर कॉनार र्ा ठीकाणी  िावनु िणे्र्ात र्ावा कारण पेटकर सरािंनी 

आजवर हा डिबगा जमानी र्ेथे १९७२ सािी झािेल्र्ा पॅरािलपपक स्पिेत व्यलक्तगत सुवणापिक लमळवणारे 

श्री.मुरिीकािंत राजाराम पेटकर ह ेपलहिे दक्रडापटु होते.  त्र्ािंनी ५० मीटर फ्री स्टा ि पोहण्र्ाच्र्ा स्पिेत 

३६.३३ सेकिं िामध्र्े अिंतर पार करुन जागलतक लवक्रम स्थालपत केिा होता.  त्र्ाच वषी त्र्ािंनी अचुक  

भािारे्क व अडथळर्ाची िर्ात र्ािंमध्र्ेही सहभाग घतेिा आलण र्ा लतनही स्पिाांमध्र्े ते अिंलतम रे्रीत 

पोहोचिे होते.    र्ालिवार् हााँगकााँग र्ेथे १९८२ सािी झािेल्र्ा रे्स्पीक क्रीडा स्पिेत पोहण्र्ाच्र्ा स्पिेत 

त्र्ािंनी सुवणा व कािंस्र् पिके लमळविी. १९६४ सािी त्र्ािंनी टोदकर्ो ऑलिलपपक स्पिेत बॉप्सिंगमध्र्ेही 

सहभाग नोंिविा होता.  तेव्हा त्र्ािंनी ििेासाठी रौप्र् पिक लमळविे होते.  इिंग्ििंडमध्र्े १९६९ सािी 

झािेल्र्ा अपिंगासाठीच्र्ा आिंतरराष्ट्रीर् दक्रडास्पिेत त्र्ािंनी पु्हा पोहण्र्ाच्र्ा स्पिेत सवुणा पिक  

लमळविे.  ह े पिक त्र्ािंना राणी एलिझाबेथच्र्ा हस्ते िणे्र्ात आिे.  राज्र् राष्ट्रीर् व                             

आिंतरराष्ट्रीर् पातळीवरच्र्ा लवलवि  दक्रडास्पिाामध्र्े  श्री.पेटकर र्ािंनी १४० हुन अलिक पिके पजिंकिेिी 

आहते.  भारतीर् सै्र्ातीि इ.म.  लवभागामध्र्े ते काफ्टमन   पिावरीि खाजगी जवान पहणुन कार्ारत होत.े  

पादकस्तान लवरुध्िच्र्ा १९६५ च्र्ा र्ुध्िात त्र्ािंना बिंिकुीच्र्ा गोळर्ा िागुन गिंभीर इजा झािी व त्र्ािंना 

अपिंगत्व आल्र्ानिंतर ते पोहणे व इतर खेळािंकड े वळिे.  महाराष्ट्रातीि दक्रडापटुिंसाठीचा सवोच्च                          

छिपती पुरस्कारही त्र्ािंना १९७५ सािी िणे्र्ात आिा.  तरी सिरचे लवषर्ास मा्र्ता िणेेत येत आह.े 

                                      सिर ठराव सवाानुमते मा्र् झािा. 

------ 

 

ठराव क्रमािंक -  ४     लवषर् क्रमािंक - ४ 
दिनािंक-   ८/०७/२०१९      

सूचक- मा.अर्चना बारणे                 अनुमोिक- मा.अनभषके बारणे 

सिंिभा –  मा. सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ३०/०५/२०१९ चे पत्र 

मा. सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ३०/०५/२०१९ चे पिानसुार प्रभाग क्र.२१ मिीि मनपा  

             मािकीच्र्ा सवा इमारतींच्र्ा छतािंवर सोिर पॅनि बसलवण्र्ास मा्र्ता िणेेत येत आह.े                                      

सिर ठराव सवाानुमते मा्र् झािा. 

------ 
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ठराव क्रमािंक -  ५     लवषर् क्रमािंक - ५ 
दिनािंक-   ८/०७/२०१९      

सूचक- मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.अनभषेक बारणे 

सिंिभा-  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ३०/५/२०१९ चे  पि 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ३०/५/२०१९ चे पिानुसार पपिंपरी पचिंचवड                        

महानगरपालिकेच्र्ा मिंजुर लवकास आराखडर्ामध्र्े दकत्र्ेक वषाापासुन पपिंपरी वाघेरे गाव ते पपिंपळे सौिागर 

िरपर्ान निीवरीि समािंतर पुि बािंिण्र्ाचे काम करण्र्ात र्ेणार होत ेमाि अजुनही सिर काम रखडिेिेच 

आह.े  तरी आपण सिर कामाबरोबर पवना निीवर कोल्हापुर पध्ितीचा बिंिारा बािंिल्र्ास निीतीि पाणी 

अडवुन लमिेट्री डअेरी र्ामा पररसरामध्र्े महानगरपालिकेतरे् वृक्षारोपण करण्र्ात आिेल्र्ा वृक्षािंना पाणी  

िणे्र्ास सोर्ीच े होणार आह.े  तसेच पररसरातीि िेती आलण भुजि पातळी वाढलवण्र्ास                       

मित होणार आह.े  तरी पपिंपरी वाघेरे ते पपिंपळे सौिागर िरपर्ान निीवरीि समािंतर पुि व कोल्हापुर 

पध्ितीचा बिंिारा बािंिण्र्ाच्र्ा प्रस्तावास मा्र्ता िणेेत येत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमते मा्र् झािा. 

------ 

 

ठराव क्रमािंक -  ६     लवषर् क्रमािंक - ६ 
दिनािंक-   ८/०७/२०१९      

सूचक- मा.सुननता तापकीर     अनुमोदक – मा.सनवता खुळे 

सिंिभा-  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १०/५/२०१९ चे  पि 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १०/५/२०१९ च े पिानुसार पपिंपरी पचिंचवड िहरामध्र् े                     

बेसुमार वाढत चाििेिे नवनवीन इमारतींचे लनमााण मोठमोठर्ा कारखा्र्ािंमध्र्े  पाण्र्ाचा होणारा अपव्यर्, 

मा्सुन मध्र्े कमी वृष्टी होणे,  बेकार्ििेीर ररत्र्ा खणिेल्र्ा बोरवेल्स र्ा आलण अश्र्ा काही कारणािंमुळे 

जलमनीखािीि पाण्र्ाची पातळी दिवसेंदिवस कमी होत चाििी आह.े  जलमनीखािीि पाणी सिंपुणापणे नष्ट 

झािे, तर ती पाण्र्ाची पातळी पुवावत करण्र्ाकरीता दकमान िहा ते पिंिरा वषाांच्र्ा कािाविीसाठी पावसाच े  

पाणी जलमनीमध्र्े लजरलवि े जाणे गरजचेे आह.े  पाण्र्ाचा मन मानेि तसा वापर केिा जात असल्र्ान े

पाण्र्ाचे स्तर कमी होत चाििे आह.े  पपिंपरी पचिंचवड िहरामध्र्े मोठर्ा प्रमाणावर वाढ होत असिेल्र्ा लह 

लवपरीत पररस्थीती बििण्र्ासाठी अनेक पर्ाार् उपिब्ि आहते.  त्र्ापैकी एक पर्ाार् आह े रेन वॉटर 

हाव्हपेस्टिंगचा, पहणजचे पाऊस पडत असतािंना त े पाणी वाहुन न जाऊ ितेा, त े जलमनीमध्र्े लजरेि अिी 

व्यवस्था  करणे. रेन वॉटर हाव्हपेस्टिंग मध्र्े पावसाचे पाणी घराच्र्ा छतावरीि टाकीमध्र्े ककिं वा घराच्र्ा 

जवळ जलमनीमध्र् े असिेल्र्ा टाकीमध्र्े साठलविे जाऊन त े िुध्ि करुन पा प्सव्िारे पु्हा जलमनीमध्र् े

लजरलविे जाते.  महाराष्ट्रातीि बहुतािंि नगरपालिका, महानगरपालिका र्ािंनी िहरामध्र्े नव्याने लवकसीत 

होणारे गृह प्रकल्प, कारखान ेर्ािंना रेन वॉटर हावेस्टींग करण्र्ासाठी खुप जास्त खचा करण्र्ाची गरज नाही.  

जलमनीखािी जे पाणी असते, त े प्रिलुषत असण्र्ाची ि्र्ता असते.  माि पावसाचे पाणी प्रिषुणरहीत 

असल्र्ाने ते साठलवल्र्ा जाणा-र्ा टा्र्ािंना ककिं वा पा प्सना गिंज िागण्र्ाची ि्र्ता अगिीच कमी असते.  

लिवार् पावसाचे पाणी साठलविे गेल्र्ाने ज्र्ा काळामध्र्े पाण्र्ाची कमतरता होते, त्र्ा काळामध्र्े ह ेपाणी 
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उपर्ोगी पडु िकते.  माझ्र्ा प्रभाग क्र.२१ मध्र् े महापालिकेच्र्ा मािकीची िाळा, इमारती व्यापारी 

गाळे, सािंस्कृलतक कें द्र, व्यार्ामिाळा इत्र्ािी मोठर्ा प्रमाणावर आहते.  त्र्ािंच्र्ा छतावरीि पडणा-र्ा 

पावसाच्र्ा प्रत्र्ेक थेंबाची बचत रेन वॉटर हावेस्टींगच्र्ा माध्र्मातुन आपण करुन जलमनीमध्र्े लजरलवि े

गेिेिे पाणी प्रभागातीि उद्याने, िौचािर् सर्ा , गुरािंना दक्रडािंगणाच्र्ा िखेभािीसाठी लविेषत: कमी पाऊस 

झाल्र्ास, ककिं वा ज्र्ा भागािंमध्र्े पाण्र्ाची कमतरता आह,े अश्र्ा रठकाणी र्ा साठलविेल्र्ा पाण्र्ाचा उपर्ोग 

होऊ िकतो.  सुरुवातीची गुिंतवणुक वगळता र्ानिंतर कोणत्र्ाही प्रकारची मलिनरी अथवा मनुष्र्बळाची 

आवश्र्कता पडिे असे मिा वाटत नाही.  सिरचा प्रस्ताव हा माझ्र्ा प्रभागामध्र्े प्रार्ोलगक तत्वावर जरी 

अमिात आणण्र्ात आिा तर िहरातीि बहुतािंि भागािंमध्र्े र्ा र्ोजनेचा िाभ नक्कीच हो ि अिी मिा 

खािी वाटत आह.े  िहरातीि िोकसिंख्र्ा झपाटर्ान े वाढत आह,े उद्योग नगरी पहणुन परराज्र्ातीि 

नागररकही िहराकड ेआकर्षात होऊन िाखि होत आह.े  आज िहराची िोकसिंख्र्ा २२ िाखािंपर्ांत पोहचिी 

आह.े  तसतिी पाण्र्ाची मागणी िखेीि वाढत आह.े  पवना िरणालिवार् िहरािा पाणीपुरवठा करणारा 

भक्कम असा पर्ाार् उपिब्ि झािेिा नाही.  पहणुनच अनेक रठकाणी रलहवासी भागािंमध्र्े पाण्र्ाची गरज 

भागलवण्र्ाकरीता बोरवेल्स खणल्र्ा जात आहते.  पररणामी जलमनीखािीि पाण्र्ाची पातळी कमी होत 

चाििी आह.े  जर पावसाचे पाणी जलमनीखािी लजरलविे गेिे, तर जलमनीखािीि पाण्र्ाच्र्ा पातळीमध्र् े

पु्हा वाढ होणे ि्र् आह.े  तरी माझ्र्ा र्ा प्रस्तावाचा गािंभीर्ााने लवचार करुन पपिंपरी पचिंचवड िहरामध्र्े 

रेन वॉटर हाव्हपेस्टिंग प्रकल्प उभारण्र्ात र्ावेत तसेच िहरामध्र्े होणा-र्ा नवनवीन गृहप्रकल्पािंना  तसेच 

जु्र्ा गृहप्रकल्पािंना, कारखा्र्ािंना, मनपा मािकीच्र्ा लमळकती र्ािंना िलेखि हा प्रकल्प उभारणे कार्द्यान े

बिंिनकारक करण्र्ात र्ावे.  तरी सिर प्रस्तावास मा्र्ता िणेेत येत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमते मा्र् झािा. 

------ 

 

ठराव क्रमािंक -  ७     लवषर् क्रमािंक - ७ 
दिनािंक-   ८/०७/२०१९      

सूचक- मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.अनभषेक बारणे 

सिंिभा-  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १०/५/२०१९ चे  पि 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १०/५/२०१९ चे पिानुसार पपिंपरी पचिंचवड िहरात पवना, इिंद्रार्णी 

व मुळा नद्या वाहतात.  र्ा नद्यािंना जाऊन लमळणारे अनेक िहान मोठे नैसर्गाक नािे आहते.   परिंत ु

औद्योलगककरण आलण नागररकरणाच्र्ा रेटर्ाखािी िहरािंमध्र्े सािंडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न लनमााण होऊ 

िागिा आह.े  लहच पररलस्थती रालहिी तर र्ेत्र्ा काही वषाात बहुतािंि नैसर्गाक जिस्त्रोत नष्ट होतीि, ती 

वेळीच रोखणे ही आपिी व महापालिकेची जबाबिारी आह.े  प्रत्र्ेक पावसाळर्ात िहरातीि लवलवि 

रस्त्र्ािंमिीि स्ट्रॉम वॉटर िा नव्िारे पाणी नाल्र्ात जाते व पुढे ते निीत जात.े  काही रठकाणी स्ट्रॉम वॉटर 

िा न बुजल्र्ा गेल्र्ा आहते, त्र्ाची िखेभाि िरुुस्ती व्यवलस्थतरीत्र्ा होत नाही.  तर कुठे स्ट्रॉम वॉटर िा न 

ड्रनेेज िा निा जोडल्र्ा गेल्र्ा आहते.  त्र्ातनु पावसाळर्ात ह े पाणी डनेेज िा नमध्र्े जाते ककिं वा 

नाल्र्ाव्िारे थेट निीत जाऊन लमसळते.  िहरातुन िर वषी िाखो लिटर पाणी वार्ा जाते.  िहरासाठी र्ा 

नैसर्गाक जिस्त्रोताकड ेमहानगरपालिकेन े ििुाक्ष करु नर्े.  आपल्र्ा महानगरपालिकेने िहरात सद्यलस्थतीत 

असिेल्र्ा ड्रनेेज िा न, स्ट्रॉम वॉटर िा नच ेसवेक्षण करावे.  त्र्ाचा अभ्र्ास करुन ह ेवाहुन जाणारे पाणी 

महानगरपालिकेिा किा पध्ितीने उपर्ोगात आणता र्े ि?  र्ा पध्ितीने लनर्ोजन करावे.  नाल्र्ािंच े
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बािंिकाम करुन पाणी अडलवणे, पावसाचे पाणी िहरातीि तळर्ािंपर्ांत पोहचलवणे, पावसाचे पाणी 

जलमनीत मुरलवणे, महानगरपालिका इमारतींवर रेन वॉटर हावेपस्टिंगचा प्रर्ोग करणे आलण काही बलगचािंसह 

अ्र् रठकाणी वापरणे इ.गोष्टींचा अिंतभााव करण्र्ाचा प्रर्त्न करणे गरजेच ेआह.े  तरी र्ा प्रस्तावाचा गािंभीर्ाान े

लवचार करुन पावसाळर्ाआिी स्ट्रॉम वॉटर िा ्सचे काम करणेस मा्र्ता िणेेत येत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमते मा्र् झािा. 

------ 

 

ठराव क्रमािंक -  ८     लवषर् क्रमािंक - ८ 
दिनािंक-   ८/०७/२०१९      

सूचक- मा.सनवता खुळे     अनुमोदक – मा.ननलेश बारणे 

सिंिभा-  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १०/५/२०१९ चे  पि 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १०/५/२०१९ च े पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े कचरा कुिं डी सवाि 

दिसुन र्ते आहते.  सिर कुिं डर्ािंमध्र्े ओिा व सुका कचरा एकलित पणे टाकिा जातो.  त्र्ामुळे रस्त्र्ावरीि 

जनावरे अन्नपिाथा खाण्र्ासाठी कचरा कुिं डीभोवती आढळुन र्ेतात.  लडि्स चौक ते अिोक टॉदकज, 

वैभवनगर, कालिमाता मिंदिर र्ा सवाच रठकाणी सिर पररस्थीती आढळुन र्ते आह.े  दकत्र्ेकिा जनावरािंमध्र्े  

झुिंज होऊन नागररकािंचा अपघात झािेिा आह.े  तरी सिर समस्र्ेवर लडि्स पिंपपिंग स्टेिन लमपििंि नगर व 

पपिंपरीगाव ते पपिंपळे सौिागर िरपर्ान जोडणा-र्ा पुिाजवळ महानगरपालिकेच्र्ा जागेवर कचरासिंकिन कें द्र 

झाल्र्ास प्रभाग स्वच्छ राहण्र्ास मित होणार आह.े  तरी सिर प्रस्तावास मा्र्ता िणेेत येत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमते मा्र् झािा. 

------ 

 

        अध्र्क्ष 

                                                                                               ग प्रभाग सलमती  

                                                                       थरेगाव– ३३.  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेिीर् कार्ाािर्, थरेगाव - ३३ 

क्र-गक्षेका/कालव/४/ ३४ /२०१९ 
दिनािंक -  २९/०७/२०१९   

                                              प्रिासन अलिकारी तथा सलचव (सभािाखा) 
                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

प्रत- सवा सिंबिंलित िाखाप्रमुख व िाखालिकारी   

                           २/- आपले नवभागाशी संबंनित असणा-या नवषयाबाबत झालेल्या ठरावानुसार ननयमािीन 

कायचवाही करणेत यावी, यासंदभाचत  वेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही. 

 

 


