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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ९ 
सभावतृ्ािंत 

 

 

 दिनािंक - ५/१२/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा बुधवार 

दि.५/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापजुी बवुा 

सभागहृ”  र्ेथ े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उपलस्थत होते. 

 

१. मा.बाबासाहबे (बाबा)  लिभवुन   - सभापती 

२. मा.किम लनकीता अजुान 

३. मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे 

४. मा.पवार मलनषा प्रमोि 

५. मा.बारणे अचाना तानाजी 

६. मा.अभभषेक गोव िंद बारणे   

७. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

८. मा.भोसि ेसलचन सुरेश 

९. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते 

१०. मा.सिंदिप कालशनाथ गाड े       -      लस्वकृत सिस्र् 

११. मा.लवनोि हनुमिंत तापकीर      -      लस्वकृत सिस्र् 

 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

            श्रीम.लस्मता गिंगाराम झगड े– क्षेलिर् अलधकारी,     श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, 

श्री.ए.के.सुपे  - िेखालधकारी, श्री.एस.एस.कुिकणी – सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.िवेन्ना गट्टुवार – 

कार्ाकारी अलभर्िंता (स्थापत्र्), श्री.रामिास तािंबे – कार्ाकारी अलभर्िंता,पाणीपुरवठा, श्री.लवजर्कुमार 

काळे – उपअलभर्िंता स्थापत्र्, श्री.आर.डी.सुर्ाविंशी -   कलनष्ठ अलभर्िंता, श्री.बाबासाहबे गिबिे - 

कार्ाकारी अलभर्िंता,लवद्युत, श्री.दििीप धुमाळ – उप अलभर्िंता,लवद्युत, श्री.बिंडगर एस बी – कलनष्ठ 

अलभर्िंता,जिलन:सारण, श्री.भाऊसाहबे साबळे – उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा, श्री.पी पी पाटीि – 

कार्ाकारी अलभर्िंता,जिलन:सारण,  श्री.मगर एस एम –कलनष्ठ अलभर्िंता, जिलन:सारण,श्री.मोरमारे – 

कलनष्ठ अलभर्िंता, पाणीपुरवठा,    श्री.मोमीन ए. ए , श्रीम.सानप ए.व्ही, श्रीम.घोडके पी पी,श्री.कोरेवार, 
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श्री.गजपुरे व्ही पी, किाि आर् के – कलनष्ठ अलभर्िंता,स्थापत्र्, श्री.जे व्ही पटेि – सहाय्र्क 

उद्यान अलधक्षक,  श्री.जी एन खैरे – सहा.उद्यान लनरीक्षक, श्री.बी के तापदकर – उद्यान सहाय्र्क, इ. 

कमाचारी उपलस्थत होते.  

 ----- 
          

सवा सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा सुरवात  करणेत र्ेत आह.े   

 
 

दि. १३/११/२०१८ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ापलिका क्र. ८) कार्म 

करणेत र्ेत आह.े 

ठराव क्रमािंक - २९      लवषर् क्रमािंक - १ 

दिनािंक-   १३/११/२०१८      

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

सिंिभा –  मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक २२/१०/२०१८ चे पि 

मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक २२/१०/२०१८ चे पिानुसार पपिंपरी र्ेथीि                       

पवनेश्वर मिंदिराजवळ १५ मीटर व १८ मीटर डी.पी एकि र्ेऊन सिर ठठकाणी चौक तर्ार                      

होणार आह.े  सिर चौकास कै.साथी िामुआण्णा कुिळे  (मा.सरपिंच) असे नामकरण करण्र्ास मान्र्ता िणेेत 

र्ेत आह.े 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
 

सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििेा लवषर् खािीिप्रमाण े 

 

ठराव क्रमािंक - ३०      लवषर् क्रमािंक - २ 

दिनािंक-   १३/११/२०१८      

सूचक- मा.लनकीता किम     अनुमोिक- मा.मलनषा पवार 

सिंिभा –  मा.अचाना बारणे र्ािंचे दिनािंक ५/१२/२०१८ चे पि 

मा.अचाना बारणे र्ािंचे दिनािंक ५/१२/२०१८ चे पिानुसार प्रभाग क्र.२३ मधीि स्रीट िाईट पोि 

वर जास्त प्रमाणात अनालधकृत फ्िेक्स व खाजगी किं पन्र्ाच्र्ा इिंटरनेट केबि, टीव्ही केबि स्रीट पोि वर 

टाकल्र्ा जातात.  र्ाची कुठेही परवानगी घेतिी जात नाही.  फ्िेक्सच्र्ा बाबतीत किं पन्र्ािंची जालहरात म्हणुन 

फ्िेक्स बनवुन स्रीट पोिवरती फ्िेक्स िावतात र्ाबाबत कुठेही परवानगी घेत नाही व स्रीट पोि वर िावणे 

ह े चुकीचे आह,े र्ावर कुठेही कारवाई होत नाही र्ामळेु जास्त प्रमाणात पोि वर फ्िेक्स िाविे जातात 

र्ामुळे शहराचे लवद्रपुीकरण होते व नागठरकािंना र्ाचा िास होतो.  तरी सवा स्रीट पोिवरीि अनालधकृत 

कुठल्र्ाही बाबतीति ेनाहक ओझे काढुन टाकणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
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 दि.  ५/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाच ेमाभसक सभते 

खािीिप्रमाण ेचचाा झािी. 

  

मा.अध्र्क्ष श्री.बाबासाहबे लिभुवन र्ािंचे अनुमतीने सभसे सुरुवात करण्र्ात आिी. 

 

मा.सलचन भोसि े– सभेमध्र् ेप्रत्र्ेक लवभागासिंिभाात चचाा व्हार्िा हवी.   लवद्युत लवभागाने सन २०१७ –  

                         २०१८ र्ा कािावधीत कार् कामे केिी, वीजेचे दकती खािंब बिििे, दकती एिईडी  

                         बसलविे र्ासिंिभाात र्ोग्र् ती मालहती द्यावी. 

 

मा.सिंदिप गाडे  -     ग क्षेलिर् कार्ाािर्ाचे सभागृहातीि माईक सिंिभाात मा.चिंद्रकािंत नखातेंनी लवषर् मािंडिा  

                          होता, १ मलहन्र्ात नवीन माईक ितेो असे सािंगण्र्ात आि ेहोते, परिंतु सिर कामाची  

                          अिंमिबजावणी झािेिी नाही. 

 

श्री.सलतष तार्ड े(कलनष्ठ अलभर्िंता,लवद्यतु) –   वॉडा क्र.२४ मधीि चािु कामे २४ होती.  एकुण २०९८  

                          दर्टींग आहते.   

 

मा.सलचन भोसि े–  लवद्यतु लवभागाचे कामाबद्दि सिंपुणा मालहती द्या. एकुण दकती कोटीची कामे होती. 

 

श्री.सलतष तार्ड े(कलनष्ठ अलभर्िंता,लवद्यतु) -  नुतनीकरणाच्र्ा कामामधुन एिईडी बसविेर्. लवद्युत  

                        लवभागाच ेकामाबद्दि पिाव्िारे िवकरात िवकर मालहती िणे्र्ात र्ेईि. 

 

मा.सलचन भोसि े– नतुनीकरणाच्र्ा कामातनु एिईडी बसवता र्ेतात का? दकती एिईडी चे बजेट आिे होत,े  

                         एिईडी साठी दकती तरतुि होती?  सन २०१७ – २०१८ मध्र्े एकुण दकती एिईडी  

                         बसविे?  सन २०१७ – २०१८ मध्ये मेंटेनन्सची दकती कामे केिी. सवा लवभागािंनी आपिे  

                         लवभागातीि कामालवषर्ी मालहती द्यावी. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– लमटींग हॉि मधीि माईकचे काम सािंगुन एक वषा झािे तरी अजनु तरतुि का झािी  

                              नाही.  नवीन माईक लसस्टीम का घतेिे नाही? 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  - पुढीि मालसक सभेपर्ंत नवीन माईक बसलवणेत र्ावे. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलधकारी)  -  सवा लवभागप्रमुखािंनी त्वरीत मालहती द्यावी. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– ग क्षेलिर् कार्ाािर्ात मागीि वषाात दकती कामे झािी?  प्रभाग क्र.२१,२३,२४ व २७  

                           ची दकती कामे घतेिी आहते, र्ाचा खुिासा करावा. 

                           सिंपुणा ग प्रभागामध्र्े दकती काम झािे?  टेंडर भरल्र्ानिंतर जो कमीत कमी रेट असेि,                 

                           त्र्ास िगेचच ऑडार दििी पालहजे.  कामे झपाटर्ाने झािी पालहजे. 
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जलभन:सारण   स्थापत्र् 

 

मा.सिंदिप वाघरेे  -  स्थापत्र् व जिलन:सारण र्ािंनी co-ordination करुन,  नागठरकािंनी स्टॉमा वॉटरिा  

                         जोडिेिे ड्रनेेज िाईन कनेक्शन बिंि करावेत व त ेड्रनेेज िाईनिा जोडुन घ्र्ावे, त्र्ामुळे जे  

                         नािे वाहत आहते ते बिंि होतीि. 

                

मा.मलनषा पवार – प्रभागातीि ड्रनेेजची कामे होत नाही. प्रभाग क्र.२३ मधीि पडवळ नगर, पवार नगर र्ेथे  

                         ड्रनेेजच्र्ा समस्र्ा आहते. 

 

उद्यान लवभाग 

 

मा.सलचन भोसि े-  प्रभागात दकती झाड ेिाविी, र्ाबाबत सिंबिंलधत नगरसेवकािंना मालहती द्या. 

 

श्री.बी.के.तापकीर(उद्यान सहाय्र्क) – प्रभाग क्र.२४ मध्र्े सन २०१७ – २०१८ मध्र्े ३२७ झाड ेिावण्र्ात  

                          आिी. 

 

मा.सिंदिप वाघरेे – झाडािंना पाणी घािार्िा माणुस नाही, र्ामुळे झाड ेवाळिी आहते. साधु वासवानी गाडान  

                        र्ेथे कचरा उचििा जात नाही. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलधकारी)  - उद्यानातीि सार्सर्ाईचे कामाबाबत र्ोग्र् ती मालहती द्यावी. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– उद्यानािंमधीि टॉर्िेट सार्सर्ाईच ेकाम कोणामार्ा त केि ेजाते? 

 

मा.कैिास बारण े– आरोग्र् लवभागाचे िोकािंना उद्यानािंमधीि कामािंसाठी राबविे जाते.  थरेगाव बोट क्िब,  

                         बापुजी बुवा उद्यान र्ेथे मेंटेनन्सची कामे रालहिीर्.  त्र्ाचप्रमाणे उद्यानािंबद्दि  

                         मागलविेिी मालहती अजनुही िणे्र्ात आिेिी नाही. 

 

श्री.ज.ेव्ही पटेि (सहा.उद्यान अलधक्षक) – ठेकेिारािंमार्ा त चािलवल्र्ा जाणा-र्ा उद्यानािंमधीि सार्सर्ाईचे  

                       काम ह ेठेकेिारािंमार्ा तच केिे जाते.  परिंतु मनपा मार्ा त ज्र्ा उद्यानािंची िखेभाि केिी जाते  

                       त्र्ामधीि सार्सर्ाईचे काम ह ेआरोग्र् कमाचा-र्ािंकडुनच केिे जात.े 
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आरोग्र् लवभाग 

 

 

मा.सलचन भोसि े– पुढीि ८ दिवसात मालहती िणेे अपेलक्षत आह.े 

      मालसक सभेसाठी काही लवभागातीि अलधकारी हजर राहत नाहीत, त्र्ािंचेवर कारवाई  

                          करा.  वॉडामध्र्े रोटेशनप्रमाणे औषध र्वारणी झािी पालहजे.  धरुीकरणापेक्षा औषध  

                          र्वारणी करणे अलधक र्ार्िशेीर आह,े त्र्ासाठी Man power वाढवा.  त्र्ाप्रमाणे  

                          रोटेशन Schedule  बन ा. 

                          प्रभाग क्र.२४ मध्र्े ४७ कमाचारी कमी आहते, र्ाबाबत १० दद सात मालहती द्या. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े - सिंपुणा ग प्रभागाकरीता १५० कमाचारी वाढीव घेणेची मागणी केिेिी आह.े 

 

मा.लनकीता किम – प्रभाग क्र.२१ मध्र्े झाडु मारणारे कमाचारी र्ेत नाहीत, कचरा सार् केिा जात नाही,  

                          नािे सर्ाई होत नाही,  कच-र्ाखािीि मातीचे ढीग रस्त्र्ावर तसेच राहतात.   

                          मलहना मलहना काम केिे जात नाही तसेच मुकािम र्ेत नाही. 

 

मा.सलचन भोसि े-  प्रभाग क्र.२४ मध्र्े थरेगाव गावठाण रोडवरीि २ कचराकुिं डर्ा लतथुन हिलवण्र्ात  

                          र्ाव्या. 

 

मा.सिंदिप गाडे –     गुजर नगर सबवे गेटजवळ कचरा टाकु नर्े असा बोडा बसवनु घ्र्ा. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– सर्ाई कमाचा-र्ाची कामाची वेळ सिंपिी असिी तरी त्र्ाने पुढीि भागातीि सर्ाईकाम  

                           पुणा करावे. त्र्ा त्र्ा भागातीि रस्त ेझाडणा-र्ा कमाचा-र्ाचे नाव व मोबाईि  

                           निंबर तथेीि रलहवाशर्ािंना िणेेत र्ावे. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलधकारी)  - भनभ दमेध्य ेअसे भलहायला ह  ेकी , सुपर ायव िंग साठी प्रत्र्ेक  

                            ठेकेिार सिंस्थेमागे एक सुपरवार्झर पालहजे.   

                           सुपर ाय र लेव्हिचा अलधकारी द्या असे ठेकेिारािा सािंगा. 

 

मा.सिंदिप गाड े–  गुटखा खाऊन थुिंकणा-र्ािंवर व कचरा टाकणा-र्ािंवर कारवाई करा. 

 

 

पाणीपरुवठा लवभाग 

 

 

मा.लनकीता किम – प्रभाग क्र.२१ जमतानी चौक र्ेथे पाणी गळती सुरु आह.े 
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मा.सिंदिप गाड े - प्रभाग क्र.२३ व २४ मध्र्े अमृत र्ोजनेची कार् कामे सुरु आह.े  कुठे पाईपिाईन टाकणार  

                      आह ेर्ाची मालहती नगरसिस्र्ािंना िणेेत र्ावी. 

 

श्री.रामिास तािंब े(कायाकारी अभभयिंता पाणीपरुवठा) – श्री.साबळेंनी र्ाबाबत मालहती द्यावी. 

 

श्री.भाऊसाहबे  साबळे  (उप अलभर्िंता,पाणीपरुवठा)–  कलनष्ठ अलभर्िंता व DRA कन्सल्टिंट र्ािंना मालहती  

                       द्यार्िा सािंलगतिे आह.े 

 

मा.मलनषा पवार – पडवळ नगर, श्रीकृष्ण कॉिनी, िेन निंबर – २ र्ेथे पाणी र्ेत नाही. 

 

मा.कैिास बारण े– िक्ष्मी नगर र्ेथीि टाकी पाडल्र्ानिंतर तेथ ेपर्ाार्ी व्यवस्था कार् केिी  

                         आह,े र्ाबाबत मालहती द्यावी. 

 

श्री.रामिास तािंब े(कायाकारी अभभयिंता पाणीपरुवठा)  -   टाकी पाडल्र्ानिंतर पाणीपुरवठर्ाची व्यवस्था  

                                                           केिेिी आह.े  बार्पास तसेच बुस्टर ची व्यवस्था आह.े 

 

मा.सिंदिप गाड े–                                     िक्ष्मीनगर पाण्र्ाच्र्ा टाकीजवळ जुन ेपाईप पडिेर्, ते तेथुन  

                                                          हिलवण्र्ात र्ावे. 

 

श्री.रामिास तािंब े(कायाकारी अभभयिंता पाणीपरुवठा)  - सध्र्ा गोडाऊन नसल्र्ामुळे  सिर पाईप्सची र्ािी  

                                                         करुन भािंडार लवभागािा पाठविीर्. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  -  कुणाि हॉटेि ते नखाते वस्ती पासनुची खोिाई २ मलहन्र्ापासुन  

                                                         झािीर्, अजुन  कााँदक्रटीकरण झािेिे नाही. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– एकाच भागािा पाणी सोडुन पालहि ेतरी पाणी र्ेत नाही.  पपिंपळे लनिख मधल्र्ा काही  

                           भागास सकाळचे ऐवजी सिंध्र्ाकाळी व  काही भागात सिंध्र्ाकाळचे ऐवजी सकाळी पाणी  

                           सोडुन पहावे.  तसेच रहाटणी लशवराज नगरमध्र्ेही पाण्र्ाची वेळ बििण्र्ात र्ावी. 

 

श्री.रामिास तािंब े(कायाकारी अभभयिंता पाणीपरुवठा) – Air wall   िावुन पाईपिाईन टाकिेनिंतर  

                           पाणीपुरवठा सुरळीत झािा की कााँक्रीटीकरण िगेच करुन घेऊ,   
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प्राथलमक व माध्र्लमक लशक्षण लवभाग 

 

मा.सिंदिप गाड े - प्राथलमक व माध्र्लमक शाळािंमधीि कार्ाक्रमािंचे आमिंिण नगरसिस्र्ािंनाही िणेेत र्ावे. 

                      शाळेसिंिभाातीि काही अडचणी असल्र्ास प्रभाग सलमती सभेमध्र्े मािंडण्र्ात र्ाव्या. 

                      लखचडी वाटपासाठी असिेल्र्ा ठेकेिाराची मालहती द्या. 

 

 

 वरीिप्रमाणे नेमुन िणे्र्ात आिेल्र्ा कामकाजाचा आढावा पुढीि बैठकीमध्र्े घेण्र्ात र्ेईि असे सािंगुन 

सवांचे आभार मानुन 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 - २६/१२/२०१८   

                                              प्रशासन अलधकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

प्रत- सवा सिंबिंलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी   

                            

               २/- आपले भ भागाशी सिंबिंभित असणा-या भ षयाबाबत  ालेल्या ठरा ानुसार भनयमािीन 

काया ाही करणेत या ी, यासिंदभाात   ेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  


