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                                         सोमवार  दि. १/१/२०१८ रोजी आयोलजि केिेबाबि.  
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दिनािंक   १/१/२०१८ रोजी िपुारी २.०० वाजिा ग क्षेत्रीय कायााियािीि  “ ग्रामिवैि बापुजी बुवा 

सभागृह ”  येथे आयोलजि करणेि आिी आह.े सोबि सभेची कायापलत्रका जोडिी आह.े   सभेस आपण 

उपलस्थि रहाव ेही लवनिंिी.    

 

आपिा लवश्वास ू

 

 

प्रशासन अलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

ग प्रभाग सलमिी 

 

 

 

प्रि – सवा सिंबिंलिि शाखाप्रमुख व शाखालिकारी 

 

 

 

 

 

 



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग सलमिी 

कायापलत्रका क्रमािंक ६  
 

दिनािंक: १/१/२०१८       वेळ: िपुारी  २.०० वाजिा 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा सोमवार दिनािंक १/१/२०१८ 

रोजी िपुारी २.०० वाजिा ग क्षेत्रीय कायााियािीि “ ग्रामिवैि बापुजी बुवा सभागृह ”   येथे आयोलजि 

करणेि आिी आह.े सिर सभिे खािीिप्रमाणे कामकाज होईि. 
 

अ) दि.  ०४/१२/२०१७ ची िहकुब (दि .११/१२/२०१७ ची सभा) च ेमालसक सभेचा सभावृत्ािंि 

( कायाक्रम पलत्रका क्र. ५ ) कायम करणे. 

लवषय क्रमािंक १) नगररचना व लवकास लवभाग यािंचेकडीि पत्र क्र. नरलव/कालव/६/थरेगाव/१२९९/१७  

दि.२०/०९/२०१७ चे पत्र मौजे थेरगाव येथीि रोजवुड हॉटेि ि ेथेरगाव गावठाण या    

२४.० मी रस््यापासुन उत्रेकडीि स.निं.२७ पासुन १२.० मी रस्िा नव्यान े प्रस्िालवि 

करुन सिर रस्िा आरक्षण क्र.६२७ पैकी प्राथलमक शाळा या आरक्षणास िागुन ३४.५० मी 

रस्िा ि ेस.निं.२६,२७,२८ व २९ या आरक्षणािीि १२ मी रस््यापयंि नव्यान ेमहाराष्ट्र 

महानगरपालिका अलिलनयम मिीि किम २०५ अिंिगाि घोलषि करणेबाबि मा.    “ब” 

प्रभाग सलमिीने वरीि सिंिर्भाय ठरावान्वये यापुवी मान्यिा दििेिी आह.े  सिरचे रस्ि े

घोलषि करणेकामी मा.आयकु्त यािंनी दि.२५/०४/२०१७ चे प्रस्िावानुसार मान्यिा दििेिी 

आह,े ्याअनुषिंगाने सिर मौजे थेरगाव येथीि रोजवुड हॉटेि िे थेरगाव गावठाण या 

२४.० मी रस््यापासुन उत्रेकडीि स.निं.२७ पासुन १२.० मी रस्िा नव्यान े प्रस्िालवि 

करुन सिर रस्िा आरक्षण क्र.६२७ पैकी प्राथलमक शाळा या आरक्षणास िागुन ३४.५० मी 

रस्िा िे स.निं.२६,२७,२८ व २९ या आरक्षणािीि १२.० मी रस््यापयंि नव्याने महाराष्ट्र 

महानगरपालिका अलिलनयम मिीि किम २०५ अिंिगाि घोलषि करणेकामी नागरीकािंच्या 

सुचना व हरकिी मागलवणेकामी िलैनक पुढारी, िलैनक सामना, ि.ैनवभारि, जालहराि 

क्र.५७० यामध्ये दि.२६/५/२०१७ रोजी जालहर नोटीस प्रलसध्ि करणेि आिेिी होिी.  

सिर नोटीशीच्या अनषुिंगाने ३० दिवसािंचे लवहीि मुििीि कोणाचीही हरकि प्राप्त झािेिी 

नाही. सिरच े रस्िे महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयम मिीि किम २०५ अन्वये 

अिंलिम घोलषि करणेकामी सिर प्रस्िावास मा.ग प्रभाग सलमिीची अिंलिम मिंजुरी आवश्यक 

आह.े  िरी प्रस्ििु रस्िे अिंलिम घोलषि करुन कायम करणेसाठी मा.ग प्रभाग सलमिीची 

मान्यिा लमळणेबाबि लवचार करणे. 
 

लवषय क्रमािंक २) मा.सिंदिप वाघेरे यािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्या पत्रानुसार प्रभाग क्र.२१  

           मिीि पवनशे्वर मिंदिरासमोरीि सिंडास ब्िॉक पाडण्याि आिेिे आहिे.  सिरचा पररसर  

           ब्िॉक पडल्यामुळे अस्वच्छ झािेिा आह.े  ्यामळेु पररसरामध्ये िगंुिी पसरिी आह,े  

           ्यामुळे मिंदिर पररसरामध्ये रोगराई पसरण्याची शक्यिा वाढिी आह.े  सिर जागेमध्ये  

           बहुउद्दशेीय सभागृह बािंिल्यास प्रभागािीि नागररकािंना याचा िाभ घेिा येईि िसेच   

           सभागृह महापालिका भाड ेि्वावर िऊेन उ्पन्नाि वाढ करु शकिे.  िरी सिर जागेमध्ये   

           स्वानिंि सुखलनवासी ह.भ.प.जोग महाराज यािंच ेनावे बहुउद्दशेीय सभागृह  बािंिण्याि  

           यावे. सिर लवषयास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 
 

लवषय क्रमािंक ३)  मा.सिंदिप वाघेरे यािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्या पत्रानुसार प्रभाग क्र.२१  

मिीि आरोग्य लवभागाचे ठेकेिार महापालिकेच्या लनयम व अटींचे पािन न करिा 

सिंबिंलिि ठेकेिार राजरोसपणे काम करीि आहिे.  ्यामुळे या सवा गोष्टींचा प्रभागािीि 



नागररकािंना त्रास होि आह.े  ्यामुळे अशा सवा ठेकेिारािंवर कारवाई करुन ्यािंना काळया 

यािीमध्ये टाकण्याि यावे, िसेच सिंबिंलिि ठेकेिारािंनी सफाई कमाचा-यािंचे थकीि 

वेिन,दकमान वेिन कायिा, भलवष्य लनवााह लनिी, राज्य कामगार लवमा कायिा वा ि्सम 

कायियािंचे उल्ििंघन केिे असल्यास ्यािंचेवर फौजिारी गुन्ह े िाखि करण्याि यावे व 

नवीन ठेकेिार लनयुक्तीस मान्यिा िणे्याि यावी.  िसचे साई चौक िे गेिोडा चौक व 

कराची चौक िे लडिक्स चौक शास्त्रीनगर इिंदिरानगर पररसरामध्ये सायिंकाळी स्वच्छिा 

ठेवण्यासाठी कमाचारी अथवा सिंस्था नेमण्याि याव्याि.  िसेच प्रभागामध्ये कचरा वाहिुक 

करणा-या गाडया वाढलवण्याि याव्याि.  सिर लवषयास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 
 

 लवषय क्रमािंक ४)  मा.सिंदिप वाघेरे यािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्या पत्रानुसार  

                       प्रभाग क्र.२१ मिीि नागररकािंच्या समस्या जाणुन घेणेसाठी प्र्येक          

                       लवभागाचे अलिकारी दकमान २ िास प्रभागामध्ये असणे गरजेचे आह े   

                       ्याकरीिा अशोक टॉदकज जवळ मलहिा व बाि लवकास प्रकल्प िमुजिी  

                       इमारि आह.े  सिर इमारिीमध्ये पलहल्या मजल्यावर स्थाप्य लवषयक  

                       सुिारणा करुन प्रभाग सेंटर िसेच िसु-या मजल्यावर स्पिाा पररक्षा कें द्र  

                       ियार करण्याि यावे. सिर लवषयास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 
                      

लवषय क्रमािंक ५)  मा.सिंदिप वाघेरे यािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्या पत्रानुसार  

                       प्रभाग क्र.२१ मध्ये साथीच ेआजार िसेच डेंगुच्या आजारावर लनयिंत्रण  

                        ठेवणेकामी फोपगिंगची व्यवस्था ्वरीि सुरु करण्याि यावी.  सिर लवषयास  

                       मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 
 

लवषय क्रमािंक ६)  मा.सिंदिप वाघेरे यािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्या पत्रानुसार  

                        प्रभाग क्र.२१ मध्ये मनपा इमारिी, उद्याने, व्यापारी गाळे, पाण्याच्या  

                        टाक्या इ्यािींची सिंख्या मोठया प्रमाणावर आह.े  परिंिु काही रठकाणी  

                        रखवाििार उपिब्ि नाहीि.  ्यामुळे या सावाजलनक मािमत्ेच्या  

                        गैरवापराची शक्यिा नाकारिा येि नाही.  म्हणुन या रठकाणी िवकराि  

                        िवकर रखवाििार नेमण्याि यावेि.  सिर लवषयास मान्यिा िणेेबाबि  

                        लवचार करणे. 
 

लवषय क्रमािंक ७)  मा.सिंदिप वाघेरे यािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्या पत्रानुसार  

                        प्रभाग क्र.२१ मध्ये अनेक वषांपासुन वापराि नसिेिे व्यापारी गाळे व  

                        लमळकिी यािंची सिंख्या जास्ि आह.े  सिर गाळे सद्यस्थीिीि बिंि आहिे िरी      

                       ि ेगाळे पालिका भाड ेि्वावर िऊेन उ्पन्नाि वाढ करु शकिे.  िरी  

                       याबाबि लवचार करावा.  िसेच प्रभागामध्ये सभागृह, सािंस्कृलिक कें द्र,    

                       रखवाििार साठी बािंिण्याि आिेल्या रुम याचा गैरवापर होिाना दिसि    

                       आहिे सिर जागेंची पाहणी क्षेत्रीय अलिका-यािंमाफा ि मलहन्यािुन एकिा  

                       िपासणी करुन ्वरीि िाबा घेण्याि यावा व सिंबिंलिि व्यक्तीवर कारवाई   

                       करण्याि यावी.  सिर लवषयास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे.  
 

लवषय क्रमािंक ८) मा. सिंदिप वाघेरे यािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्या पत्रानुसार  

                      प्रभाग क्र.२१ मिीि ज्येष्ठ नागररक, लशक्षण सिंस्था, सामालजक सिंस्था यािंचे          

                      विीने आिार काडा नोंिणी लशबीरासाठी मागणी होि आह.े  प्रभागािीि  

                      ज्येष्ठ नागररक, िहान मुिे, अपिंग व्यक्ती यािंना ग क्षेत्रीय कायााियामध्ये  

                       नोंिणी करण्यासाठी अडचणी लनमााण होि आह.े  ्यािंचेमाफा ि वारिंवार  

                       िक्रार िाखि होि आह.े  िरी प्रभाग क्रमािंक २१ मिीि नागरी सुलविा कें द्र  



                       येथे मलहन्यािुन एकिा आिार काडा नोंिणी  लशबीर घेण्याि यावे.  सिर  

                       लवषयास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 
 

लवषय क्रमािंक ९) मा. सिंदिप वाघेरे यािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्या पत्रानुसार  

                      प्रभाग क्र.२१ मध्ये गेल्या काही दिवसापासुन मोकाट जनावरे व डुकरे ्याच  

                      प्रमाणे भटके कुत्रे याची सिंख्या खुप वाढिी आह.े  ्याचप्रमाणे प्रभागामध्ये  

                      पावसाळयामध्ये लवषारी साप  दिसण्याचे प्रकार आढळिे आह.े  िरी या  

                      सिंबिंिी पशुवैद्यदकय लवभागामाफा ि प्रभाग स्िरावर उपाययोजना करण्याि  

                      यावी व प्रभाग स्िरावर सपालमत्र व प्राणी लमत्र यािंचे मानिनावर िवकराि  

                      िवकर नेमणुक करण्याि यावी. सिर लवषयास मान्यिा िणेेबाबि लवचार  

                      करणे. 
 

लवषय क्रमािंक १०) मा.सिंदिप वाघेरे यािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्या पत्रानुसार  

                     प्रभाग क्र.२१ मध्ये झाडािंची सिंख्या मोठया प्रमाणावर वाढिेिी आह.े  सिर  

                      झाड ेलह िोकािायकरर्या वाढिेिी आहिे.  ्यामुळे प्रभागािीि  

                     नागररकािंना त्रास होि आह.े  यासिंबिंिी सिर अलिका-यािंना लवचारणा केिी 

                     असिा िे  आवश्यक असिेिी यिंत्रणा कमी आह े(गाडी व िेबर) अशी उत्रे  

                     ििेाि.  िरी  ्यासाठी प्रभाग स्िरावर आवश्यक िी उपाययोजना िवकराि  

                     िवकर करण्याि यावी. सिर लवषयास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक ११) कायाकारी अलभयिंिा यािंचे पत्र क्र.गक्षे/स्था/कालव/१५५/२०१७   

                        दि.१५/१२/२०१७ नसुार मौजे रहाटणी गावठाण िगि मिंजुर लवकास 

योजनेव्यलिरीक्त महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमाचे किम २०५ 

अन्वये ९.०० मीटर रुिंि रस्िा अिंलिम घोलषि करणेबाबि मा.आयुक्त यािंनी 

्यािंचेकडीि पत्रान्वये लवषयािंदकि प्रस्िावावर अिंलिमि: कायावाही 

करणेकामी माह ेजुन २००९ मध्ये पारीि केिेल्या ठरावावर मा.ड प्रभाग 

सलमिीची मान्यिा लमळणेकामी लवषय ठेवणेबाबि मा.ड क्षेलत्रय अलिकारी 

यािंना कळलविे आह.े  परिंिु नवीन क्षेलत्रय कायााियाच्या पुनारचनेनुसार 

रहाटणी प्रभाग क्र.२७ हा ग क्षेलत्रय कायाािय अख्यारीि यिे असल्यान े

सिर मा.क्षेलत्रय अलिकारी, ड  क्षे लत्रय कायाािय यािंनी सिंिर्भाय पत्र क्र.२ च े 

ग क्षेलत्रय कायाािय यािंचेकड ेवगा केिे आह.े   सिंिर्भाय पत्र क्र.२ मिीि सिर 

प्रस्िालवि रस्िा अिंलिमि: घोलषि करणेसाठी मा.ग क्षेलत्रय कायाािय 

सलमिीची मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे.  

 

 लवषय क्रमािंक १२) मा.ग प्रभाग अध्यक्ष श्री.अलभषेक बारणे यािंनी दिनािंक २१/१२/२०१७  

                         रोजी दििेल्या पत्रानुसार, 

                            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  
                घेणेबाबतचा ाराव येत्या िामसक सभेत ाेवणेत यावा. 



 
         २) ग प्रभाग समिती िामसक सभा ारलेल्या हदवशी व वेळी  
            सकाळी १० ते ११ या कालावधीत जिता दरबार भरववणेत  
           येणेबाबतची काययवाि  करणेबाबत सदरचा ववषय िामसक    
           सभेत िींजुर कािी ाेवणेत यावा   .याबाबत चचाय करणे.  

       ३) वपींपर  चचींचवड ििािगरपामलकेच ेग क्षेत्रिय कायायलय   
           हद .९/८/२०१७ पासुि नििात ााले ससुि या कायायलयाकडे  
           ििपाच्या िागर  सुववधा देण्याच ेकािकाज केले जाते  . 
           िवीि प्रभाग नििायण ााल्यावर या प्रभागाच ेउद्घाटि   
           ाालेले िाि , तसेच ि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 सवय ववभाग ,सींबींचधत सचधकार  ,कियचार  याींची  
            िाहिती व फोि िींबर उपलब्ध करुि देणेबाबत पुजसतका  
            छापुि सवय प्रभागात वाटणेत यावी  ,जेणे करुि लोकामभिुज  
            प्रशासि सींकल्पिा सींिलात 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 . 
 
 

                                                                                   प्रशासन अलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

ग प्रभाग सलमिी  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेत्रीय कायाािय, थेरगाव -३३ 

गक्षेका /४/ कालव/ ४६ /२०१७ 

दिनािंक :  २६ /१२/२०१७ 

 



  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


