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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ७ 
सभावृत्ािंत 

 

 दिनािंक -  ५/२/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०५/०२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० 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.डब्बु आसवानी (लहरानिंि) 

५. मा.पवार मनिषा प्रमोि 

६. मा.बारणे अचाना तानाजी 

७. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

८. मा.ऍड.भोसि ेसलचन सरेुश 

९. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

१०. मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभुवन 

११. मा.सलवता बाळकृष्ण खळेु  

 

    तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

        श्रीमती लस्मता झगड े – क्षलेिर् अलिकारी, श्री.श्रीलनवास िािंगट- प्रशासन अलिकारी,  

श्री.एस.एस.कुिकणी – सहा.आरोग्र् अलिकारी, श्री.ओंभास े पी एस – कार्ाकारी 

अलभर्िंता,श्री.सिंिशे चव्हाण – कार्ाकारी अलभर्िंता (लवद्युत) श्री.मोमीन ए. ए – कलनष्ठ 

अलभर्िंता, श्री.बोनगीर ए. एम – िेखाकारी,  श्री.दििीप िुमाळ – उप अलभर्िंता,लवद्युत, 

श्री.लनतीन पनिंबाळकर , श्री ओहोळ व्ही.बी. - उपअलभर्िंता स्थापत्र्, 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.सिंदिप मो.पाडवी 
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– कलनष्ठ अलभर्िंता पाणीपुरवठा,  श्री.मगर एस एम – कलनष्ठ अलभर्िंता इ. कमाचारी 

उपलस्थत होते.  

 

 ----- 

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

आह.े     

    

 

दि.  ०१/०१/२०१८  चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रम पलिका क्र. ६ ) कार्म करणेत 

आिा. 

                                           ------- 

ठराव क्रमािंक - ३३       लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- ५/०२/२०१८      

सूचक- मा. कैिास बारणे    अनुमोिक – मा.मलनषा पवार 

सिंिभा –  मा.लनदकता किम र्ािंचे दिनािंक १/०१/२०१८ चे पि.. 

मा.लनदकता किम र्ािंनी दिनािंक १/१/२०१८ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१  मिीि रालिका 

चौक र्ेथे मनपाची मुतारी आह.े  सिर ठठकाणाची मुतारी पाडुन सुिभ शौचािर् बािंिण्र्ात र्ाव े अशी 

मागणी सिर पठरसरातीि नागरीक करत आहते.  तरी  प्रभाग क्र.२१ मिीि रालिका चौक र्ेथीि मुतारी 

पाडुन सिर ठठकाणी सुिभ पध्ितीने शौचािर् बािंिण्र्ाचा ठराव माननीर् ग प्रभाग सलमती मध्र्े करण्र्ास 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - ३४       लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- ५/०२/२०१८      

सूचक- मा. कैिास बारणे                                     अनुमोिक – मा.  लनिेश बारण े

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ३०/१२/२०१७ चे पि.. 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक ३०/१२/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र् े

पवनेश्वर मिंदिरासमोरीि  जागेमध्र्े बहुउद्दशेीर् सभागृह बािंिण्र्ाचे काम लनर्ोलजत आह.े  सिर जागेच्र्ा 

शेजारीि जागेमध्र्े मोकाट जनावरािंसाठी कोंडवाडा तसेच लशल्प उभारण्र्ात आिेिे आह.े  परिंत ु

सद्यलस्थतीमध्र् े र्ा िोन्हीही जागेचा वापर होतािंना दिसत नाही.  मोकाट जनावरािंचा कोंडवाडा तर 

महापालिकेने नाममाि भाडतेत्वावर भाडर्ान े दििा होता.    आज ती जागा भाडकेरार सिंपुष्टात र्ेऊन 

महापालिकेच्र्ा ताब्र्ामध्र्े आिेिी आह.े  तसेच लशल्प र्क्त उभारार्चे म्हणुन उभारण्र्ात आिेिे आह.े  त्र्ा 

जागेची सिंकल्पना आजही पपिंपरी  गावातीि नागठरकािंच्र्ा िक्षात आिेिी नाही.  तरी आपण लनर्ोलजत 

सभागृहामध्र्े सिरच्र्ा जागा लविीन करण्र्ात र्ाव्यात जेणे करुन प्रभागातीि मध्र्म वगीर्, गरज ुकष्टकरी 

कुटुिंबािंना र्ाचा िाभ घेणेत र्ईेि.  सिरच्र्ा लवषर्ास  मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

 

                                      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
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सभा कामकाजात ऐनवेळी िाखि करुन घणेते आििे ेलवषर् खािीिप्रमाण े 
 

ठराव क्रमािंक -  ३५    लवषर् क्रमािंक - ३ 
दिनािंक-  ५/०२/२०१८      

सूचक- मा.लनिेश बारणे                                     अनुमोिक – मा.सिंदिप वाघेरे 

सिंिभा –  मा.कार्ाकारी अलभर्िंता र्ािंचे पि क्र.गक्षे/स्था/कालव/२५७/२०१८ दि.३१/०१/२०१८ 

                   मा.कार्ाकारी अलभर्िंता र्ािंच ेपि क्र.गक्षे/स्था/कालव/२५७/२०१८ दि.३१/०१/२०१८ चे नुसार 

प्रभाग क्र.२४ मिीि डािंगे चौक र्ेथीि छिपती लशवाजी महाराजािंच्र्ा स्मारकाजवळ उभारण्र्ात र्ेणा-र्ा  

लशवसृष्टीमध्र्े पाण्र्ाच्र्ा टाकी शेजारी ग्रिंथािर् उभारणेबाबत मा.नगरसेवक र्ािंनी मागणी केिी आह,े तरी 

सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                    सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक -  ३६    लवषर् क्रमािंक - ४ 
दिनािंक-  ५/०२/२०१८      

सूचक- मा.कैिास बारण े                       अनुमोिक – मा.बाबासाहबे  लिभुवन 

सिंिभा –  मा.कैिास बारणे र्ािंचे दिनािंक  ५/०२/२०१८ चे पि 

               मा.कैिास बारणे र्ािंनी दिनािंक ५/०२/२०१८ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार श्री.सिंजर् बाजीराव 

मरकड ह ेपपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका क्षेिात पचिंचवड मतिार सिंघलनहार् लवद्यतु लवतरण सलमती मध्र् े

सिंिर्भार् आिशेान्वर्े नेमणुक करण्र्ात आिेिी आह.े  त्र्ािंनी त्र्ािंचे चार नामर्िक िावणेबाबत मागणी 

केिेिी आह.े  तरी सिरचा नामर्िक िावणेबाबत मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                    सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक -  ३७    लवषर् क्रमािंक - ५ 
दिनािंक-  ५/०२/२०१८      

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

सिंिभा –  मा.लनिेश बारणे र्ािंचे दिनािंक  ५/०२/२०१८ चे पि 

               मा.लनिेश बारण े र्ािंनी दिनािंक ५/०२/२०१८ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार डािंगे चौक त े पचिंचवड 

रोडवरीि ित् नगर र्ेथीि मोरर्ा मिंगि कार्ाािर्ासमोरीि चौकास सद्यलस्थतीत कोणतेही नाव नाही.  

त्र्ामुळे जवळच्र्ा नागठरकािंना पत्ा सािंगण्र्ास गैरसोर् होत आह.े  तरी सिरच्र्ा चौकास “ बारणे चौक” असे 

नामकरण करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                    सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक -  ३८    लवषर् क्रमािंक - ६ 
दिनािंक-  ५/०२/२०१८      

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

सिंिभा –  मा.मलनषा पवार व मा.कैिास बारणे र्ािंच ेदि. ५/०२/२०१८ चे पि 

 ग क्षेलिर् कार्ाािर्ाअिंतगात प्रभाग क्र.२३ र्ेथे लनलविा क्र.स्थापत्र्/ब प्रभाग/५/२२/२०१७-१८ 

कामाचे नाव – प्रभाग क्र.२३ मिीि अलतक्रमण कारवाईसाठी मलशनरी पुरलवणे र्ा प्रभाग क्र.२३ मिीि चाि ु

असिेल्र्ा लनलविा कामामिुन सिंपुणा ग क्षेलिर् कार्ाािर्ाचे कार्ाक्षेिामध्र्े  अलतक्रमण कारवाई करणेकामी 
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मलशनरी वापराबाबत  मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े सभावृत्ािंत कार्म होणचेी वाट न पाहता 

ठरावाप्रमाणे कार्ावाही करणेत र्ेत आह.े 

                                    सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

दि.५/०२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे मानसक सभेत खािीिप्रमाणे 

मा.नगरसिस्ांिी चचाा केली. 

मा.लनिेश बारणे – डािंगे चौक र्ेथे अनेक हातगाडर्ा आहते, त्र्ावर कारवाई करण्र्ात र्ावी.  तसेच पुिाच्र्ा  

                        खािी जालहरातींचे स्टीकसा िाविेि ेआहते, त्र्ाबाबत कारवाई होणे अपेलक्षत आह.े   

     मागीि सभेमध्र्े िखेीि सिर लवषर्ाबाबत चचाा होऊनही र्ाबाबत कारवाई झाििेी  

                        दिसनु र्ेत नाही.  सिर जालहरात लचकटवणा-र्ािंवर गुन्हा िाखि करण्र्ात र्ावा. 

                        ज्र्ामुळे अशाप्रकारचे स्टीकसा पुन्हा िाविे जाणार नाही.  हातगाडर्ािंचे सिंिभाात 

                        अलतक्रमण लवभागाने खुिासा द्यावा. 

श्री.श्रीलनवास िािंगट – अलतक्रमण पथक प्रमुख ह ेरजेवर आहते.  गेल्र्ा सहा मलहन्र्ापासुन अलतक्रमण कारवाई  

                           सुरु आह.े   

 ऑगस्ट २०१७ त े ३१ जानेवारी २०१८  अखेर अलतक्रमण पथकान े केिेल्र्ा कारवाईचा प्रत्र्के 

मलहन्र्ानुसार सलवस्तर मालहती/गोषवारा वाचुन िाखलवणेत आिा.  फ्िेक्स/बॅनसा/हातगाडर्ा र्ावर केिेल्र्ा 

कारवाईची मालहती दििी. 

मलहना /वषा हटलवण्र्ात 

आिेल्र्ा 

हातगाडर्ा 

हटलवण्र्ात 

आिेिे 

पथाठरवािे 

काढणेत 

आिेिे 

फ्िेक्स 

जप्त केिेि े

सालहत्र् 

खाद्यपिाथा/भाजीपािा 

लवक्री वाहनावर केिेिी 

कार्ावाही 

वसुि केिेिा 

ििंड 

ऑगस्ट 

२०१७ त े

जानेवारी 

२०१८ 

२३२२ ११९२ १०८० २९१ ५ १,६४,३००/- 

 

श्री.बाबासाहबे लिभुवन – नखाते वस्ती व तापकीरनगर र्ेथीि बस स्टॉपसमोर अनेक हातगाडर्ा असतात,  

                              त्र्ावर कारवाई करार्िा हवी.  सिर ठठकाणी रोजच्र्ा रोज कारवाई करणे गरजेचे  

                             आह.े 

श्रीमती लनकीता किम -   लजजामाता हॉलस्पटि चौक र्थे ेअनेक अनलिकृत टप-र्ा आहते, त्र्ावर कारवाई  

                               करा.( काळेवाडीकड ेजाणारा रस्ता) 

श्री.अलभषेक बारणे –   ६ िोकािंमध्र्े कारवाई होणे शक्र् नाही त्र्ामुळे काही ठठकाणी अलतक्रमण कारवाई  

                               झािी आह ेतर काही ठठकाणी अलतक्रमण कारवाई करणे मनुष्र्बळाअभावी होणे  

                              शक्र् नसत.े  एखाद्या वॉडा नुसार एखाद्या एजन्सीिा काम Contract पध्ितीने  

   िणे्र्ात र्ेऊन सिरचे काम सोपे होऊ शकेि. र्ानुसार आर्ुक्तािंना पि िणे्र्ात र्ावे.  

 श्रीमती लस्मता झगड े(सहा.आर्ुक्त) – सिरच ेकाम Contract पध्ितीने करणेबाबत आपण मािंडिेिा मुद्दा  

                                चािंगिा आह.े  अलतक्रमणासिंिभाात कडक कारवाई करण्र्ासाठी आपल्र्ाकड े 

                                मनषु्र्बळ अपुणा आह.े    स्थापत्र्  लवभागाकड ेतरतुि लशल्िक असेि  तर   

                                ३ स्पॉट आहते जेथे हॉकसा िागतात 

 

श्री.सलचन भोसिे -  महापालिकेने ज्र्ा हॉकसािा प्रमाणपि दििेिे नाही त्र्ावर कार्ावाही करा.   

                          अलतक्रमणाच्र्ा ठठकाणावर जर कुणी मारहाण करीत असेि तर त्र्ावर कमाचा-र्ाने गुन्हा  



 -  - 
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                  िाखि करार्िा हवा. 

श्रीमती लस्मता झगड े(सहा.आर्ुक्त) – प्रत्र्ेक कमाचारी हा सक्षम असतो. 

 

श्री.ओंभासे पी.एस – स्टार् व वाहन टेंडरव्िारे पुरवणार आहोत. 

श्री.लनिेश बारणे –   मुख्र् कार्ाािर्ाकड ेकाम िवकर होत नाही परिंतु प्रभाग स्तरावर काम िवकर होईि  

                           र्ाकरीता प्रभाग स्तरावर टेंडर करण्र्ात र्ावे. 

 

श्री.ओभासे पी एस – त्र्ासिंिभाात तरतुि ठेविीर्े.  आता अिंिाजपिकात नाहीर्े पण तरतुि टाकुन टेंडर  

                           काढु शकतो. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े(सहा.आर्ुक्त) -  ऐन वेळी पोलिसािंची मित लमळत नाही.  श्री.बोडके साहबेािंनी २  

                            पोलिस दििेिे आहते, परिंत ुत्र्ािंना बोिविे असता त ेमोठर्ा कारवाई साठी गेिेिे  

                            असतात, त ेलबझी असतात त्र्ामुळे ते र्ेत नाही ही एक अडचण आह.े 

 

श्री.सिंदिप वाघेरे -  अलतक्रमण कारवाईसाठी माणसे, आवश्र्क सालहत्र् तसेच र्िंिसामुग्री पुरलवणेकामी एक  

               लवषर् सलमतीमध्र्े मिंजुर करुन घ्र्ावा. 

 

 

 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/     /२०१८ 
दिनािंक -      /०२/२०१८   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षेिीर् कार्ाािर्, 

  थेरगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी                               

      २/- आपले नवभागाशी संबंनित असणा-्ा नवष्ाबाबत झालेल््ा  

       ठरावािुसार का्ावाही करणेत ्ावी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  


