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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक - ६ 

सभावतृ्ािंत  

 दिनािंक - ०७/०९/२०१८            वळे -सकाळी ११. ०० वा. 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार दिनािंक - 

०७/०९/२०१८  रोजी सकाळी ११. ०० वा. इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे “सिंत ज्ञानशे्वर महाराज” 

सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्ित 

होते. 

१) मा.श्रीम.बारसे लप्रर्ािंका प्रलवण  -  अध्र्क्षा 

२) मा.तापकीर लवनर्ा प्रदिप (आबा) 

३) मा.साधना सलचन तापकीर – लस्वकृत सिस्र्ा 

  

तसेच खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.श्रीलनवास िािंगट - के्षत्रीर् अलधकारी, श्री.लनकम मोहन-लेखाधिकारी तथा प्र.प्रशासन 

अलधकारी,  श्री.जीवन गार्कवाड-कार्यकारी अलभर्िंता (स्िापत्र्), मा.प्रलवण घोडे-कार्यकारी 

अलभर्िंता (लवद्युत),मा.पवार- कार्यकारी अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.डी.डी.गवळी-उपअलभर्िंता 

(जिलन:सारण), श्री.वहीकर एस.एस.प्र.उपअलभर्िंता (पाणीपुरवठा) श्री.साळी सिंजर् ि.(उपअलभर्िंता 

बीआरटीएस), श्री.अ.व.गुमास्ते - प्र.मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.डामसे आर.पी.मिेररर्ा लनरीक्षक, 

श्री.क्षीरसागर आर.व्ही.-क.अलभर्िंता (श्री.पवार वैभव –क.अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.लशतोळे एस.बी. 

क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.ठोकळे सिंिीप.- क.अलभर्िंता (ज.लन.),श्री.लनखीि फें डर-क.अलभर्िंता 

(स्िापत्र् उद्यान) श्री.कोंढरे एस.आर.- कार्ाय.अलधक्षक (अलतक्रमण क व इ), श्री.िािंडगे 

एस.एन.मुख्र्लिलपक (अलतकमण), श्री.कािे बी.के.-मुख्र् लिलपक, श्री.साळुिंके जे.जे.- मुख्र्ाध्र्ापक  

माध्र्. लवद्यािर्, भोसरी, श्री.गार्कवाड पी.आर.मुख्र्ाध्र्ापक, माध्र्लमक लवद्यािर् िािंडवेाडी,

         ------- 

मा.अध्र्क्षा - सवय सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा सुरवात   करणेत  र्ेत आह.े    

  ------                  

                                       खािीिप्रमाणे सूचना मािंडणेत आिी. 

 

सुचक- मा. लप्रर्ािंका बारसे           अनुमोिक- मा. साधना तापकीर 

 

मा.सभापती –   ताधमळनाडूचे मुख्र्मिंत्री करुणालनधी र्ािंचे नुकतेच  ि:ुखि लनधनामुळे  इ प्रभाग 

सलमतीच्र्ा वतीने सवायनी िोन लमनीटे स्तब्ध उभे राहून श्रध्िािंजिी अपयण करावी. 

 

                      (सवायनी िोन लमनीटे स्तब्ध उभे राहून श्रध्िािंजिी अपयण केिी)                 

 सदर सुचना सर्ाानुमते मान्र् झाली. 

 

मा.सभापती -  आज दिनािंक ०७/०९/२०१८ रोजीची सभा सोमवार दिनािंक ५/१०/२०१८ सकाळी 

११.०० वा.होईि. 

                                                                                              सही/- 

    अध्र्क्षा  

 लप्रर्ािंका बारसे                                                                          

इ प्रभाग सलमती 

                                  भोसरी – ३९ 



 -  - 

 

2 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक - ७ 

सभावतृ्ािंत  

(दिनािंक - ०७/०९/२०१८  रोजीची तहकुब सभा) 

 

 दिनािंक - ०५/१०/२०१८                                                                    वळे -सकाळी ११. ०० वा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची शुक्रवार दिनािंक  ०७/०९/२०१८  रोजी 

सकाळी ११. ०० वा. ची तहकूब सभा दिनािंक ०५/१०/२०१८ रोजी सकाळी ११. ०० वा.  इ प्रभाग 

कार्ायिर्ाचे “सिंत ज्ञानशे्वर महाराज” सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभसे खािीिप्रमाण े

मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होत.े 

१) मा. लभमाबाई पोपट फुग े– अध्र्क्षा 

२) मा.तापकीर लवनर्ा प्रदिप (आबा) 

३) मा.डोळस लवकास हररश्चिंद्र 

४) मा.उिंड ेिक्ष्मण धोंडू 

५) मा.िक्ष्मणशेठ सोपान सस्ते 

६) मा.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

७) मा.बारसे लप्रर्ािंका प्रलवण 

८) मा.तापकीर साधना सलचन - लस्वकृत सिस्र् 

 तसेच खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.श्रीलनवास िािंगट - क्षेत्रीर् अलधकारी, श्री.लनकम मोहन-लेखाधिकारी तथा प्र.प्रशासन अलधकारी,  

मा.प्रलवण घोडे-कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्युत), मा.पवार - कार्यकारी अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.डी.डी.गवळी-

उपअलभर्िंता (जिलन:सारण), श्रीम.पे्ररणा लशनकर - उपअलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.बी.पी.िािंड े उपअलभर्िंता 

(लवद्युत). श्री.सिंिशे खडतरे उपअलभर्िंता- नगररचना, श्री.कातोरे पी.बी. क.अलभर्िंता लवद्यतु, श्री.रोड े सुलनि 

कल्र्ाण – अलस.इिंलजलनअर, श्री.कवड-े Addl.Ex.Engg.M.S.E.D.C.L. श्री.प्रभाकर तावरे - सहा. आरोग्र् 

अलधकारी, श्री.व्ही.एम.ताकविे- क.अलभर्िंता-स्िापत्र्, श्री.कोतकर पी.बी.-क.अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), 

श्री.बेळगािंवकर सुलनि एस.-क.अलभर्िंता (पाणीपुरवठा),  श्रीम.वृषािी पोतिार-क.अलभर्िंता,  श्री.लशतोळे 

एस.बी. क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.सिंदिप ठोकळे - क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.शेिार ए.बी.- क.अलभर्िंता (ज.लन.), 

श्री.लनखीि फें डर – क.अलभर्िंता-स्िापत्र् उद्यान, श्री.म्हते्रे एच.जे.- उद्यान सहाय्र्क, श्री.डी.डी.सटाणे उद्यान 

सहाय्र्क, (उद्यान), श्री.सुरेश कोंढरे एस.आर.- कार्ाय.अलधक्षक (अलतक्रमण क व इ), श्री.िािंडगे 

एस.एन.मुख्र्लिलपक (अलतकमण), श्री.फुगे एन.जे. प्र.क्रीडा पर्यवेक्षक, श्री.गार्कवाड पी.आर.-मुख्र्ाध्र्ापक 

मा.लव.िािंडवेाडी, श्री.साळुिंके जे.जे.- मुख्र्ाध्र्ापक  माध्र्. लवद्यािर्, भोसरी.       

         ------- 

मा.अध्र्क्षा - सवय सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ािंच ेस्वागत करुन सभेिा सुरवात   करणेत  र्ेत आह.े    

  ------  

                                         खािीिप्रमाणे सूचना मािंडणेत आिी. 

        -------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

सुचक- मा. लवकास डोळस     अनुमोिक- मा. िक्ष्मण उिंडे 

 

मा.सभापती – इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्ाचे कै.जीवन गार्कवाड कार्यकारी अलभर्िंता,स्थापत्र्) र्ािंचे अल्पशा आजारान े

ि:ुखि लनधन झािे. इ प्रभाग सलमती व सवय कमयचारीवृिंिािंचे वतीने सवायनी िोन लमनीटे स्तब्ध उभे राहून श्रध्िािंजिी 

अपयण करावी. 

                      (सवायनी िोन लमनीटे स्तब्ध उभ ेराहून श्रध्िािंजिी अपयण केिी)                 

    सदर सुचना सर्ाानुमत ेमान्र् झाली. 

मा.सभापती - आज दिनािंक ०५/१०/२०१८ रोजीची सभा सोमवार दिनािंक ८/१०/२०१८.रोजी 

                    सकाळी ११.०० वा.होईि                                                                           सही/- 
                                                                           अध्र्क्षा    

                                                                                                                           इ प्रभाग सलमती 

                                                                                                                             भोसरी – ३९. 



 -  - 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक - ६ 

सभावतृ्ािंत  

(दिनािंक – ०७/०९/२०१८ व दि.०५/१०/२०१८  रोजीची तहकुब सभा) 

 

 दिनािंक - ०८/१०/२०१८                                               वळे -सकाळी ११. ०० वा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची शुक्रवार दिनािंक  

०७/०९/२०१८  रोजी सकाळी ११. ०० वा. ची तहकूब सभा व दिनािंक ०५/१०/२०१८ 

रोजी सकाळी ११.०० वा. ची तहकूब सभा दिनािंक ०८/१०/२०१८ वळे- सकाळी ११.०० 

वा. इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे  “सिंत ज्ञानशे्वर महाराज” सभागृहामध्र् ेआर्ोजीत करणेत आिी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

होती. सिर सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

१) मा. लभमाबाई पोपट फुगे – अध्र्क्षा 

२) मा.डोळस लवकास हररश्चिंद्र 

३) मा.घिुे नानी उफय  लहराबाई गोवधयन 

४) मा.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

५) मा.सागर बाळासाहबे गवळी 

६) मा.श्रीम.बारसे लप्रर्ािंका प्रलवण  -   

७) मा.Adv.लनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे 

 

 तसेच खािीिप्रमाण ेअलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.श्रीलनवास िािंगट - क्षते्रीर् अलधकारी, मा.प्रलवण घोडे-कार्यकारी अलभर्िंता 

(लवद्युत),मा.पवार - कार्यकारी अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.वलहकर एस.एस.-उपअलभर्िंता 

(पाणीपुरवठा), श्रीम.प्रेरणा लशनकर - उपअलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.डी.डी.गवळी-उपअलभर्िंता 

(जिलन:सारण), श्री.व्ही.के. जाधव- उपअलभर्िंता-स्िापत्र् उद्यान, श्री.प्रभाकर तावरे - 

सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.एस.पी.घाटे- आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.आर.साबळे – आरोग्र् 

लनरीक्षक, , श्री.डामस ेआर.पी.मिेररर्ा लनरीक्षक, श्री.गनबोटे ए.पी.-क.अलभर्िंता –स्िापत्र्,  

श्री.व्ही.एम.ताकवि-े क.अलभर्िंता-स्िापत्र्, श्रीम.वृषािी पोतिार-क.अलभर्िंता, श्री.कोतकर 

पी.बी.-क.अलभर्िंता (पाणीपुरवठा श्री.सिंिीप ठोकळे - क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री, श्री.लनखीि 

फें डर – क.अलभर्िंता-स्िापत्र् उद्यान, , श्री.म्हते्र ेएच.जे.- उद्यान सहाय्र्क, श्री.डी.डी.सटाण े

उद्यान सहाय्र्क, (उद्यान) (झोलनपू),श्री.फुगे एन.जे. प्र.क्रीडा पर्यवेक्षक,   

        ------- 

 

मा.अध्र्क्षा - सवय सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभिेा सरुवात   करणेत  र्ेत 

आह.े    

----- 

 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन घणेते 

आि.े      ------ 

 



 -  - 

 

4 

4 

 

 

लवषर् क्रमािंक   १.कै. सिालशव फुगे मैिान (आखाडा िरुुस्ती) मा.लभमाताई फुगे, सभापती, 

                         इ प्रभाग र्ािंचे दिनािंक ८/१०/२०१८ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक २.छत्रपती लशवाजी महाराज र्ािंचा पुतळा बसलवणे व पररसर सुशोलभकरण  

                         करणेबाबत.सौ.लहराबाई (नानी)गोवधयन घुिे र्ािंचे दिनािंक ८/१०/२०१८ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक  ३. मोडकळीस आिेिी व अनेक वषायपासून वापरात नसिेिे मुतारी व शौचािर्  

                         लनष्कलसत करणेबाबत. मा.लवकास हररश्चिंद्र डोळस र्ािंचे दि.८/१०/२०१८ चे पत्र. 

  ------- 

               अ) दिनािंक ०३/०८/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ५ )    

                    सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केि.े 

                                         ------ 

ठराव क्रमािंक - १४    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०८/१०/२०१८      

सूचक- मा.सौ.लप्रर्ािंका बारस े    अनुमोिक – मा.लवकास डोळस 

संदभा  - कलम २०५ नुसार २४ मी.रंदीचा ककंर्ा रस््याच्या लांबीनुसार आर्श्र्क रंदीचा रस्ता    

         उपलब्ध करुन िणेेबाबत. .लभमाताई फुगे, सभापती इ प्रभाग र्ािंचे दिनािंक० ७/०९/२०१८ चे पत्र.   

        मौजे च-होिी बु. र्ेिीि स.न.१९८ प.ै, स.न.२०७ प.ै, स.न. १५०पै. स.न.१४५प.ै ह ेसव्ह े

निं.९० मी. व २४ मी.लवकास र्ोजनेतीि रस्त्र्ािंच्र्ा मध्र् ेअसुन सिर सव्ह ेनिंबर ह ेिॅण्डिॉक होत 

असििे ेसिर सव्ह ेनिंबरिा पोहोच रस्ता उपिब्ध  होणे गरजेचे आह े तरी सिर रठकाणी किम 

२०५ नुसार २४ मी. रुिंिीचा ककिं वा रस्त्र्ाच्र्ा िािंबी नुसार आवश्र्क रुिंिीचा रस्ता उपिब्ध 

िणेेबाबत मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला 

                                        ------ 

ठराव क्रमािंक - १५    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०८/१०/२०१८      

सूचक- मा.लहराबाई (नानी) घुि े    अनुमोिक – मा.लनमयिा गार्कवाड 

संदभा-  सौ.लभमाताई पोपट फुगे र्ािंचेकडीि दिनािंक २९/०८/२०१८ चे पत्र. 

         भोसरी गावठाण मधीि लवठ्ठि मिंिीराजवळ पुरुषािंसाठी सावयजलनक मुतारी बािंधणे                                                                                                                                                             

बाबतचा लवषर् प्रभाग सलमतीच्र्ा मालसक सभमेध्र्े मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला 

                                              ------ 

ठराव क्रमािंक - १६    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०८/१०/२०१८      

सूचक- मा.लनमयिा गार्कवाड    अनुमोिक – मा. लहराबाई (नानी) घुि े

संदभा - नगरसलचव र्ािंचेकडीि पत्र क्र.नस/०४/कालव/६२२/२०१८, दिनािंक २१/०९/२०१८  

         चे पत्र. 

         मा.प्रभाग सलमती स्वीकृत सिस्र् र्ािंना द्यावर्ाच्र्ा सुलवधािंबाबत. नगरसधचर्  

धर्भागाकडील पत्र क्र.नस/०४/कालव/६२२/२०१८, दि.२१/०९/२०१८ चे पत्र मा.प्रभाग 

सलमती नामलनिशेीत सिस्र् र्ािंना आर्डटेीटी काडय, लव्हजीटींग काडय  लशफारस पत्र, िेटरहडे 

इत्र्ािी सुलवधा उपिब्ध करुन द्यावर्ाच्र्ा झाल्र्ास र्ाकामी मा.प्रभाग सलमती सभेची 

मान्र्ता घेऊन र्ा लवभागास सत्वर  कळलवणेत र्ावे. जेणेकरुन त्र्ानुसार मा.लवधी सलमती   



 -  - 

 

5 

5 

 

माफय त मा. महापाधलका सभचे्र्ा मान्र्तेने धोरण लनलश्चत करणेकामी पढुीि कार्यवाही करणे 

सोईचे होईि. सिरच्र्ा लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला 

                                        ------ 

ठराव क्रमािंक - १७    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक- - ०८/१०/२०१८      

सूचक- मा.लवकास डोळस     अनुमोिक – मा.सागर गवळी 

संदभा  - इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्, प्रशासन र्ािंचेकडीि पत्र क्र. इक्षकेा/३/कालव/३९५/२०१८,  

           दिनािंक १८/०९/२०१८ चे पत्र.    

         दिनािंक ७/९/२०१८ रोजीच्र्ा आढावा बैठकीमध्र्े मा.आर्ुक्त सो.र्ािंनी हॉकसय झोन 

फेरीवािा उपसलमती स्िापन करण ेव फेरीवािा झोन लनलश्चत करणेबाबत सुचना दिल्र्ा आहते. 

त्र्ानुसार इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्ाच्र्ा कार्यक्षते्रातीि लनलश्चत केिेिे फेरीवािा क्षेत्रािंची पाहणी दिनािंक 

१४/०९/२०१८ रोजी स्िापन केिले्र्ा उपसलमती सिस्र्ा समवेत करण्र्ात र्ेऊन हॉकसय झोन व 

नो हॉकसय झोन र्ाबाबतचे मालहती सोबत जोडण्र्ात आिेिी र्ेत आह.े          
 

  फेरीवािे / पिलवके्रते/हॉकसयबाबत तपशीि 

अ.क्रिं  तपशीि आकडवेारी शेरा 

१. सव्हके्षण झाििे ेएकुण फेरीवािे/पिलवके्रते/हॉकसय १०४९  

२. पात्र/ फेरीवाि/ेपिलवके्रते/हॉकसय ८८६  

३. अपात्र फेरीवािे/पिलवके्रते/हॉकसय १६३  

४. बार्ोमेट्रीक नोंिणी पुणय झािेि ेफेरीवािे /पिलवके्रते/हॉकसय ६०७  

५. प्रमाणपत्र /ओळखपत्र दििेि ेफेरीवािे/पिलवके्रते/हॉकसय ५१८  

६. लस्िर हॉकसय सिंख्र्ा ६८६  

७. अलस्िर हॉकसय सिंख्र्ा २००  

 लनलश्चत केिेिा फेरीवािा क्षते्र   

जुना प्रभाग क्रिं  नवीन प्रभाग 

क्रिं  

लनलश्चत फेरीवािा क्षते्र  हॉकसय एकुण 

जागा 

 ६ मोशी  ३ च-होिी 

मोशी 

१.मोशी चौकातीि भाजी मिंडई हिलवण्र्ासाठी 

जवळची जागा ( प्रस्तावीत) सिंख्र्ा – ५० 

 
 
 
 

४ 

७ च-होिी ३ 

च-होिी मोशी 

१.च-होिी चौक ते च-होिी फाटा िफनभुमी 

ते भुजबळ हॉटेि जवळ सिंख्र्ा – १० 

२.च-होिी चौक ते काळजेवाडी रस्ता डावी 

बाजू सिंख्र्ा – १० 

२.च-होिी चौक ते काळजेवाडी रस्ता उजवी 

बाजू सिंख्र्ा – २२ 

३१दिघी ४दिघी 

बोपखेि 

१.पवळी रस्ता बीर्ु भिंडारी रो हाउस जवळ सिंख्र्ा- ४९ 

२.साविंत नगर  सिंख्र्ा – २५ 

३.कृष्णानगर रस्ता सिंख्र्ा – २० 

४.पवळी रस्ता,बािाजी रेलसडेंसी जवळ डावी बाजू   

   सिंख्र्ा – २० 

 
 

४ 

३२ सॅन्डलवक 

कॉिनी 

५ गवळीनगर १.डॉ बाबासाहबे आिंबेडकर उिर्ान बाहरे सिंख्र्ा – ४ 

२.सिंत तुकारामनगर पाण्र्ाच्र्ाटाकी जवळ सिंख्र्ा- ९ 
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३३ 

गवळीनगर 

५ गवळीनगर जागा उपिब्ध नसल्र्ान ेदफरता फेरीवािा क्षेत्र २ 

३४ 

गव्हाणेवस्ती 

७ भोसरी 

गावठाण 

१.गव्हाणे वस्ती भोसरी बॅडलमटन हॉि जवळ सिंख्र्ा – ५२  
 

३ ३५ भोसरी 

गावठाण 

७ भोसरी 

गावठाण 

१.कै.अकुिं शराव िािंडगे नाटर्गृह ते स.ेनिं १ नािा पर्यत         

( उजवी बाजू ) सिंख्र्ा – १२० 

२. कै.अकुिं शराव िािंडगे नाटर्गृह ते स.ेनिं १ नािा पर्यत        

( डावी बाजू ) सिंख्र्ा – १२० 

       
जावक क्र. इक्षेका/३/कालव /३१४/२०१८.        दिनािंक -०५/०९/२०१८. 

 

          लवषर् – हॉकसय झोन पनुय:स्िालपत करणसेाठी उपसलमतीची लनर्ुक्ती करणबेाबत... 

         सिंिभय – दिनािंक २७/०३/२०१८ रोजीचा शहर फेरीवािा सलमती बैठक सभावृत्ात. 

आिेश, 

 उपरोक्त लवषर्ान्वर्े दिनािंक २७/०३/२०१८ रोजीच्र्ा शहर फेरीवािा सलमती बैठकीमध्र्े हॉकसय 

झोन पुनय:स्िालपत करणेसाठी उपसलमतीची स्िापना करणेबाबत सूचना िणेेत आिेल्र्ा आहते. त्र्ानुसार 

सलमती स्िापन करताना खािीिप्रमाणे सिस्र्ािंची नेमणूक करण्र्ात आिेिी आह.े 

 

अ.क्र. सिस्र् नािंव 

१ प्रभाग फेरीवािा उपसलमती अध्र्क्ष तिा  

के्षत्रीर् अलधकारी 

श्री.श्रीलनवास रामचिंद्र िािंगट 

२ सिंबिंलधत के्षत्रीर् कार्ायिर्ाकडीि स्िापत्र्           

लवभागाचे कार्यकारी अलभर्िंता 

श्री. 

३ उपसिंचािक नगररचना र्ािंनी नेमिेिा  

नगररचना लवभागाचा प्रलतलनधी 

श्री.सिंिशे खडतरे 

४ वाहतूक शाख्तीि पोिीस लनरीक्षक  पोिीस इन्सपेक्टर 

५ एफ.डी.ए..प्रलतलनधी फुड इन्सपेक्टर 

६ मुख्र् कार्ायिर्ाचे अलतक्रमण पिकातीि सिस्र् श्री.सुरेश रामचिंद्र कोंढरे 

७ ३ अशासकीर् सिस्र्/शहर फेरीवािा सिस्र्             १.शोभा पशिंिे 

            २. साडेकर दकरण श्रीधर 

            ३.शब्बीर महमिंि इनामिार 

 

उपरोक्तप्रमाणे इ प्रभाग फेरीवािा उपसलमतीची प्रभाग अलधकारी र्ािंचे अध्र्क्षतेखािी स्िापन करणेत 

आिेिी आह.े         

--------- 
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     दिनािंक ८/१०/२०१८ सकाळी ११.०० वा. झािी. सभते खािीिप्रमाण े

मा.नगरसिस्यांनी चचाा केली. 

 

मा.क्षते्रीर् अलधकारी – मा.आर्ुक्त र्ािंनी दिनािंक २७/०३/२०१८ रोजीच्र्ा शहर फेरीवािा 

सलमती बैठकीमध्र्े हॉकसय झोन पुनय:स्िालपत करणेसाठी उपसलमतीची स्िापना करणेबाबत 

सूचना िणेेत आिेल्र्ा आहते. त्र्ानुसार प्रभाग फेरीवािा उपसलमती अध्र्क्ष तिा क्षेत्रीर् 

अलधकारी - श्री.श्रीलनवास रामचिंद्र िािंगट, सिंबिंलधत क्षते्रीर् कार्ायिर्ाकडीि स्िापत्र्  

लवभागाचे कार्यकारी अलभर्िंता -            , उपसिंचािक नगररचना र्ािंनी नेमिेिा नगररचना 

लवभागाचा प्रलतलनधी-  श्री.सिंिशे खडतरे,  वाहतूक शाखेतीि पोिीस लनरीक्षक - पोिीस 

इन्सपेक्टर, एफ.डी.ए.प्रलतलनधी - फुड इन्सपेक्टर, मुख्र् कार्ायिर्ाचे अलतक्रमण पिकातीि 

सिस्र् - श्री.सुरेश रामचिंद्र कोंढरे, अशासकीर् सिस्र्/शहर फेरीवािा सिस्र् -१.शोभा पशिंि े

२. साडकेर दकरण श्रीधर ३.शब्बीर महमिंि इनामिार अशा प्रकारची ही फेरीवािा सलमती 

स्िापन झािी आह.े  बोपखेिची मालहती काि आिेिी आह.े 

मा.सागर गवळी – इ प्रभागातीि हॉकसय बाबत जे सािंगणेत आिे.  त्र्ावरुन माझे प्रभागामध्र्े 

हा लवषर् नकोच. माझे वॉडयमध्र्े लसध्िशे्वर शाळा आह ेर्ा रठकाणी वाहतूकीमुळे खूप अडिळा 

होतो. ब-र्ाचवेळा अपघात होण्र्ाची शक्र्ता असते. डॉ.आिंबेडकरनगर मध्र् े सधु्िा 

वाहतूकीमुळे अडिळा होत असतो. माझे वॉडयमधीि जेवढ े हॉकसय आह े ते मिा नको. 

पाकींगिा हॉकसय झोन लनश्चीत करा. वाहतुकीिा अडिळा होणार नाही र्ा रठकाणी हॉकसय 

करण्र्ास हरकत नाही.   

          दिघीरोडिा लशति िकुान आह ेत्र्ा  रठकाणी रोज एवढर्ा गाडर्ा उभ्र्ा राहतात की, 

तेिे पार्ी जाणे-र्ेणे करीता जागा नसते. दिघीरोडिा सिंत तुकारामनगर मध्र् े अलजबात 

हॉकसय नको. मोकळर्ा जागा आहते त्र्ा रठकाणी हॉकसय झोन असावे. शाळेजवळ हॉकसय झोन 

लनश्चीत करु नका.   

मा.लप्रर्ािंका बारस े– हॉकसय झोन िोन्हीकड ेकरा. नाही तर िोन्हीचे करु नका. 

मा.सागर गवळी – सखबुाई गवळी उद्यानच्र्ा बाजूिा हॉकसय करा. स्िालनक धिंिर्ावाि ेर्ािंनी 

कार् करार्चे. दिघीरोडिा ज्र्ा हातगाडर्ा आहते त्र्ािंचेवर कारवाई करण्र्ात र्ावी. 

रस्त्र्ावर गाडर्ा िावू नका.  

मा.लवकास डोळस – हॉकसय झोनसाठी तुम्ही चारही रठकाणी जागेवर गेिा होता का? 

आम्हािा का नाही बोिाविे.  आम्हािा काही अलधकार नसतीि तर लमटींग घेऊ नका. 

मा.क्षते्रीर् अलधकारी – सिर उपसलमती पाहणीबाबत सिस्र्ािंना बरोबर घेऊन पाहणी करावे 

अस ेआिशे नाही. तरी पण आपि ेमागणीनुसार पुन्हा व्हीजीट घेऊ. २०१२  मध्र्े झािेल्र्ा 

सव्हनुेसार शहर फेरीवािा सलमतीने पाहणी केिी होती ्यारे्ळी हॉकसय झोन त्र्ास प्रभाग 

सलमतीने मान्र्ता दिििेी आह.े इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्ािंतगयत नो हॉकसय झोन लनश्चीत केिेि ेआह े

त्र्ाची र्ािी वाचून िाखलविी. 

मा.सभापती – हा लवषर् नामिंजूर करण्र्ात र्ावा. आमचा र्ा लवषर्ािा लवरोध आह.े उपरोक्त 

प्रमाणे चचाय करण्र्ात आिी. 

  ------- 
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उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन 

घणेते आि.े           

                                       -------  

ठराव क्रमािंक - १८    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०८/१०/२०१८      

सूचक- मा.लहराबाई (नानी) घुि े    अनुमोिक – मा.लवकास डोळस 

संदभा  - कै. सिालशव फुगे मैिान (आखाडा िरुुस्ती) मा.लभमाताई फुगे, सभापती इ प्रभाग र्ािंचे  

            दिनािंक ८/१०/२०१८ चे पत्र. 

            कै. सिालशव फुगे मैिान (आखाडा िरुुस्ती) १) मैिान पुणय बिंिीस्त करणे २) गॅिरी वाढलवण े

३) आखाडा उचिून घेण े४) नावाची कमाण बािंधणे ५) हॉि बािंधण े(स्िॅप टाकणे) लवठ्ठि   

रुक्मीणी मिंिीर भोसरी गावठाण सिंडास बािरुम बािंधणे. वर पाण्र्ाची टाकी बसलवणसे मान्र्ता 

िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला  

                                                 ------      
       

ठराव क्रमािंक - १९    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०८/१०/२०१८      

सूचक-  मा.लहराबाई (नानी) घुि े                              अनुमोिक – मा. लवकास डोळस  

संदभा - छत्रपती लशवाजी महाराज र्ािंचा पुतळा बसलवणे व पररसर सुशोलभकरण  

             करणेबाबत. सौ.लहराबाई (नानी)गोवधयन घुिे र्ािंचे दिनािंक ८/१०/२०१८ चे पत्र. 

             प्रभाग क्रमािंक ४ दिघी बोपखेि मधीि बोपखेि गावठाण मधीि मुख्र् चौक असिेिा बापुजी 

बुवा चौक र्ेिे छत्रपती लशवाजी महाराज र्ािंचा पुतळा बसलवणे व सिर पररसर सुशोलभकरण करणेत 

र्ावे. बोपखेि मधीि नवीन लपढीिा छत्रपती लशवाजी महाराज र्ािंची र्शोगािा मालहत होणे आवश्र्क 

आह.े बोपखेि मध्र्े महान िोर महापुरुषािंची एकही प्रलतकृती अिवा पुतळा नाही. िोर महापुरुषािंचा 

आिशय नवीन लपढीने घ्र्ावा त्र्ासाठी त्र्ािंची प्रलतकृती अिवा पुतळा नजरेसमोर असणे महत्वाचे आह.े 

सबब बोपखेि गावठाणातीि बापुजीबुवा चौक र्ेिे छत्रपती लशवाजी महाराज र्ािंचा पुतळा बसलवणेस व 

पररसराचे सुशोलभकरण करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                   सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला  

                                                 ------  

ठराव क्रमािंक – २०    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक- - ०८/१०/२०१८      

सूचक- मा. लवकास डोळस     अनुमोिक – मा.लहराबाई (नानी) घुि े                               

संदभा  - मोडकळीस आिेिी व अनेक वषायपासून वापरात नसिेिी मुतारी व शौचािर्  

             लनष्कलसत करणेबाबत. मा.लवकास हररश्चिंद्र डोळस र्ािंचे दि.८/१०/२०१८ चे पत्र. 

           प्रभाग क्र.४ दिघी बोपखिे मधीि दिघी म.न.पा.शाळेसमोरीि गाव जत्रा 

मैिानातीि एका कोप-र्ात असििेी F.R.P. मुतारी नािरुुस्त असून मोडकळीस आििेी 

आह.े तसेच नुकतीच स्िापत्र् लवभागामाफय त जवळच नवीन मुतारी बािंधणेत आििेी आह.े 

तसेच दिघी स.निं.६६ र्िेीि िफनभुमी मधीि स्वच्छतागृह नािरुुस्त असून तेही मोडकळीस  
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आिे आह.े सबब दिघी मधीि मोडकळीस आििेे तसेच अनेक वषायपासनू वापरात नसिेिी 

दिघी गावजत्रा मैिानातीि F.R.P. मुतारी व दिघी स.निं.६६ िफनभमुी मधीि स्वच्छतागृह 

पाडणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला  

                                                 ------ 

 

 

मा. अध्र्क्ष -  र्ानिंतर मा.अध्र्क्षा र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे.    

                                          

              सही/- 

    अध्र्क्षा                                                                           

इ प्रभाग सलमती 

                                          भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९            

क्र-इक्षेका/कालव/४/३०९ /२०१८ 
दिनािंक-  २४/१०/२०१८.                    सही/- 

                                                                       प्रशासन अलधकारी तिा सलचव  

                                                इ क्षिेीर् कार्ायिर् 

                                     भोसरी – ३९.  

 

प्रत- सवय सिंबिंलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी   

     सभावृत्ािंतीि ठरावानुसार आपि े लवभागाशी सिंबिंलधत लवषर्ाबाबत  र्ोग्र् ती लनर्मालधन 

कार्यवाही करणेत र्ावी. र्ाबाबत वेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही र्ाची नोंि घ्र्ावी. 

पुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना.  

      ------- 
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 दिनािंक- ७/९/२०१८ व ०५/१०/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ची  तहकुब 

सभा सोमवार दिनािंक ८/१०/२०१८ सकाळी ११.०० वा. झािी. सभते खािीिप्रमाण े

मा.नगरसिस्यांनी चचाा केली. 

मा.लवकास डोळस -  अधतक्रमण लवभाग हा समजूत काढण्र्ाचा प्रर्त्न करीत आह.े  आम्ही फोन 

करीत असतो परिंतू काहीही उत्र िते नाहीत. आमचेकड ेअलतक्रमणची टीम पुवी होती ती तशीच 

राहू िर्ा. सेंट्रि िाईन का करणेत आि ेआह.े ममता चौक र्ेि ेकधीच कारवाई होत नाही.  

श्री.सरेुश कोंढरे- अधतक्रमण लनरीक्षक- इ प्रभाग आता माझेकड ेआििेा आह.े त्र्ामुळे ममता चौक 

मिा मालहत नाही.   

मा. लवकास डोळस – लवसजयन कुिं डर्ा बाबत आपण लव्हजीट करार्िा पालहजे होती. सध्र्ा 

स्िापत्र् लवषर्क तक्रार नाही.  ५००/६०० गणशेमुत्र्ाांचे लवसजयन करर्ासाठी मी  २५/३० िोक 

कामािा िाविी होती. 

मा.सागर गवळी – पढुच्र्ा वेळेस लमटींगिा नगररचना व बािंधकाम परवानगी लवभागाचे 

कमयचारी आिे पालहजे. स्िापत्र् लवभागाने कार् लनर्ोजन केिे आह.े लशवेसमोरचा रस्ता आह.े 

त्र्ाच कमानीपासून जवळच पाच सहा घरे आह.े त्र्ािंना मोबििा दि िा पा लह जे.  

श्रीम.लशनकर प्ररेणा – (उपअलभर्िंता स्िापत्र्) नगररचना लवभागाने पाकींग करुन घेति ेहोते.  

मा.सागर गवळी -  रामभाऊ गबाजी गवळी कमान केिी पालहजे. 

श्री.लनखीि फें डर (कलनष्ठ अलभर्िंता स्िापत्र् उद्यान) – प्रभागातून काम होणार आह ेका र्ाबाबत 

चौकशी करुन घेतो. त्र्ानिंतर आम्ही आमचे लवभागाकडून काम करुन घेऊ .  

मा.सागर गवळी – खिंडोबा माळचे काम िािंबवि ेआह.े ते काम का करीत नाही.  

मा.सभापती – तुम्ही त्र्ािंना नोटीस िर्ा. व काम करुन घ्र्ा. 

मा.सागर गवळी – सगळे िेबर घेऊन िगेच काम सुरु करुन घेऊ. 

मा.सभापती – सँडलवक कॉिनीमध्र्े अलजबात पाणीपुरवठा होत नाही. आठ दिवस झािे फोन 

केिे नाही. पाण्र्ाची फार लबकट पररलस्िती आह.े  

श्री.वलहकर – (उपअलभर्िंता पाणीपरुवठा लवभाग) -  र्ा आठवडर्ात पाणीपुरवठा सुरळीत 

होणेबाबतचे काम करुन घेतो.  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– सवय कामाची र्ािी अपणाकड ेआह.े सवय अलधकारी/कमयचारी र्ािंचे मी आभार 

मानते. १५ ऑक्टोबर पासून कामे सुरु करणार आह.े सवय कामकाज पुणय करण्र्ासाठी सवाांनी 

तत्पर रालहि ेपालहजे. 

श्री.िािंड ेपी.बी.(उपअलभर्िंता लवद्यतु) – लनलविा प्रलसध्ि केिेिी आह.े त्र्ामुळे िवकरच काम ेपुणय 

होतीि.  

मा.लनमयिा गार्कवाड – दिघी र्िेीि मोडकळीस आििेी पाण्र्ाची टाकी काढणेबाबतचा लवषर् 

सहा मलहन्र्ापुवी मिंजूर झािेिा असून सुध्िा पाण्र्ाची टाकी अजून पाडण्र्ात आिेिी नाही. त्र्ा 

लवषर्ाचे कार् झाि?े तात्काळ कार्यवाही करा. 

मा.क्षते्रीर् अलधकारी – प्रत्र्ेक मलहन्र्ाच्र्ा प्रभाग सलमतीच्र्ा  मालसक सभेची कार्यपलत्रका व 

सभावृत्ािंत  सवय लवभागािंना िणे्र्ात र्ेतो. ठराव मिंजूर झािेनिंतर सिंबिंधीत लवभागाची कामकाज 

करणेबाबतची जबाबिारी  असते.  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– बॅडपमिंटनच्र्ा नावाचा ठराव मिंजूर झािेिा आह.े परिंतू अजून ते काम झाििेे 

नाही.  
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मा.सागर गवळी – महािवेनगर र्ेिीि आठ/िहा दिवसापासून पाण्र्ाचे लनर्ोजन लबघडिेिे आह.े 

कोणत्र्ा प्रभागािा दकती पाणी आह ेते आम्हािा सािंगण्र्ात र्ावे. पाण्र्ाचे लनर्ोजन लबघडि ेतर 

कार् करार्चे आह े ह े समजून घ्र्ावे. नागरीक एक/िोन दिवस सहकार्य करतीि निंतर कोणीही 

काहीही करु शकत नाही. टँकरची र्िंत्रणा वाढलवण्र्ात र्ावी. 

मा.लनमयिा गार्कवाड – दिघीमध्र्े पाण्र्ाचा खपू त्रास आह.े दिघीिा पाणी वेळेवर व प्रेशरने २४ 

तास िणे्र्ात र्ावे. 

मा.सभापती – दिघीरोडिा कच-र्ाचे ढीग तसेच पडिेि ेआह.े दिघी रोड व सँडलवक कॉिनी र्िे े 

कच-र्ाची गाडी  र्ेत नाही.  लवरुिंगळा कें द्राजवळ रस्त्र्ावर कचरा आिेिा आह.े र्ा सवय रठकाणी 

िक्ष िणेे गरजेचे आह.े कच-र्ाचे ढीग नुसतेच िावििेे असतात. ते उचिि ेपालहजे. साफ सफाई 

करणा-र्ा कमयचा-र्ािंना हणॅ्डग्िोज िणे्र्ात र्ावे.  

मा.लनमयिा गार्कवाड – दिघी र्ेिीि गल्िीबोळातीि कचरा उचििा जात नाही.तो कचरा 

तसाच पडििेा असतो.  

मा.सभापती – J.C.B. िावून काम करुन घ्र्ा. सगळीकडीि कच-र्ािंचे उचिण्र्ात र्ावे. 

मा.लवकास डोळस – श्री.गणबोटे,ढोकळे,डामस ेर्ािंना फोन/मॅसेज केिा की कामकाज करण्र्ास ते 

िगेच हजर असतात. त्र्ामुळे त्र्ािंचे र्ा रठकाणी कौतुक करण्र्ात र्ेत आह.े 

मा.सभापती - र्ानिंतर मा.अध्र्क्षा र्ािंनी सवाांचे आभार मानून सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केि.े  

------- 

 

 

 


