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         पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी- १८. 

मा.ह प्रभाग सलमती सभा 

कार्यपलिका क्रमािंक – ११ 

सभावतृ्ािंत  

दिनािंक – ०५/०३/२०२०          वेळ – िपुारी – २.३० वा. 

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

 

 पपिंपरी लचचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा. ह प्रभाग सलमतीची मालसक सभा दिनािंक ०५/०३/२०२० रोजी 

िपुारी २.३० वा.  ह क्षेिीर् कार्ायिर्ातीि पिं.िीनिर्ाळ उपाध्र्ार्  सभागहृामध्र्े आर्ोलजत करणेत आिी होती. 

सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र्/नगरसिस्र्ा उपलस्ित होते.  

 

१) मा.कािंबळे अिंबरनाि चिंद्रकािंत - सभापती 

२) मा.शाम गणपतराव िािंड े - सिस्र् 

३) मा. बनसोड ेराजू लवश्वनाि - सिस्र् 

४) मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे - सिस्र् 

 

 र्ालशवार् मा.सिंिीप खोत -  क्षेिीर् अलिकारी (ह क्षेिीर् कार्ायिर्),  श्री.कोळप एस.डी.  प्रशासन अलिकारी,  

श्री.सुपे ए.के. िेखालिकारी, मा.प्रदिप पुजारी –कार्य.अलभर्िंता स्िापत्र्, मा.श्री.रामिास तािंबे – कार्य.अलभर्िंता – 

पाणीपुरवठा, श्री.रामेश्वर मोहाडीकर  - उपअलभर्िंता जिलन:सारण लवभाग, श्री.िनिंजर् गवळी –उपअलभर्िंता 

स्िापत्र्, श्री.सिंजर् चिंद्रकािंत कालशि- उपअलभर्िंता बीआरटीएस, श्री.मोहन ईश्वर खोंद्र े –उपअलभर्िंता- झोलनपू 

स्िापत्र्, श्री.लवजर् जािव –उपअलभर्िंता  स्िापत्र् उद्यान, श्री.भिंडारी  एस.आर् –उपअलभर्िंता स्िापत्र्,  श्री.मोरे 

चिंद्रकािंत – प्र.उपअलभर्िंता (उद्यान स्िा,) श्री.दििीप िुमाळ – उपअलभर्िंता लवद्युत,   श्री.आर.डी.लशरसाठ – उद्यान 

सहाय्र्क, डॉ.लवजर्ा अलवनाश आिंबेडकर ज्र्ेष्ठ  वैद्यदकर् अलिकारी सािंगवी रुग्णािर्,  श्री.कोटकर पी.बी.क.अलभर्िंता 

झोलनपू, , श्री.एस.एन.गजे – क.अलभर्िंता पाणीपुरवठा,  श्री.अजर् जािव – मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक, श्रीम.रश्मी गणेश 

तुिंडिवार – आरोग्र् लनरीक्षक,  श्री.चौहान ए.एच.आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.कोटीर्ाना व्ही.एच.-आरोग्र् लनरीक्ष् क  

पशवैद्यदकर् अलिकारी,  

---------- 

 

मा. सभापती – सवय सन्मा सिस्र् व अलिकारी/कमयचारी र्ािंचे स्वागत सभेस सुरुवात करणेत र्ते आह.े 

क्षिेीर् अलिकारी  : मा.सभापती र्ािंची मा.स्िार्ी सलमती सभेच सिस्र् पिावर लनर्ुक्ती झािेने पुष्पगुच्छ िऊेन 

सन्मालन त  करण्र्ात र्ेत आह.े 

(मा.सभापती र्ािंचा पषु्पगचु्छ िऊेन सत्कार करण्र्ात आिा) 

मा. सभापती : आजच्र्ा सभा कामकाज सुरु करण्र्ात मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

प्रशासन अलिकारी तिा सलचव :- सभाशाखा : मागीि सभा कार्यपलिका क्र.१० माह े  फेब्रवुारी २०२०   

दिनािंक ०६/०२/२०२० रोजीचा सभावृत्ािंत कार्म करण्र्ास मान्र्ता लमळावी.  

मा. सभापती : माह े फेब्रवुारी २०२० कार्यपलिका  क्र. १० चा सभावृत्ािंत कार्म करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ते 

आह.े  

प्रशासन अलिकारी तिा सलचव सभाशाखा :सन्मा. सिस्र् र्ािंनी सािर केिेिे ऐनवेळचे लवषर् िाखि करुन 

घेणेत आिे. 

लवषर् क्र.१- रोलहतराज र्ुवा प्रलतष्ठान सिंस्िेस िापोडीतीि नव्याने लवकसीत होत असिेिे स्केटींग ग्राऊिं ड  

                  चािलवण्र्ास लमळणेबाबत मा.रोलहत आप्पा सुिाम काटे  र्ािंचे दिनािंक ००५/०३/२०२० चे पि. 

लवषर् क्र.२-  प्रभाग क्र.३० मिीि वस्त्र्ा/कॉिनींना नाव, निंबर व क्रमािंकाची िशयनी भागात बोडय िावणेबाबत 

                  मा.रोलहत आप्पा सुिाम काटे  र्ािंचे दिनािंक ०५/०३/२०२० चे पि. 

--------- 
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मा. सभापती : आज दिनािंक ०५/०३/२०२० रोजीची मा. ह प्रभाग सलमतीची मालसक सभा  गणसिंख्र्ेअभावी 

पुढीि मलहन्र्ात दिनािंक ०३/०४/२०२० रोजी िपुारी २.३० पर्ंत तहकूब करण्र्ात र्ेत आह.े 

-------- 

 

मा.सभापती – मा.सवय नगरसेवक, अलिकारी/कमयचारी सवयच लमटींगिा उपलस्ित रालहिे त्र्ाबद्दि सवांच े

आभार मानून व लमटींग सिंपिी असे जालहर करण्र्ात आिे.  

 

             सही/- 

अिंबरनाि चिंद्रकािंत कािंबळे 

सभापती ह प्रभाग सलमती 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

कासारवाडी- ३४. 

            

                                                                                                              सही/- 

प्रशासन अलिकारी तिा सलचव 

     ” ह”   क्षेिीर् कार्ायिर् 

लपपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

जा.क्र.हक्षेका/कालव/ १७७/२०२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

दिनािंक –  १२/०३/२०२० 
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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी- १८. 

मा.ह प्रभाग सलमती सभा 

कार्यपलिका क्रमािंक – ११ 

सभावतृ्ािंत  

दिनािंक – ११/१२/२०२०          वेळ – सकाळी – ११.०० वा. 

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

  

 पपिंपरी लचचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा. ह प्रभाग सलमतीची दिनािंक ०५/०३/२०२० रोजीची  तहकूब सभा 

दिनािंक ११/१२/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वा.ह क्षेिीर् कार्ायिर्ातीि पिं.िीनिर्ाळ उपाध्र्ार्  सभागृहामध्र् े

ऑनिाईन पध्ितीन े लव्हडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे आर्ोलजत करणेत आिी होती. सिर सभेस खािीिप्रमाणे 

मा.नगरसिस्र्/नगरसिस्र्ा उपलस्ित होते.  

 

१) हषयि मपच्छिंद्र ढोरे  - सभापती 

२) मा.सुजाता सुलनि पािािंड े - सिस्र्ा 

३) मा. बनसोड ेराजू लवश्वनाि - सिस्र् 

४) मा.आशा िार्गुड े– शेंडगे - सिस्र्ा 

५) मा.काटे स्वाती (माई) चिंद्रकािंत - सिस्र्ा 

६) मा.कािंबळे अिंबरनाि चिंद्रकािंत - सिस्र् 

७) मा.राजापुरे मािवी राजेंद्र - सिस्र् 

८) मा.सिंतोष बबन कािंबळे  - सिस्र् 

९) मा.सिंजर् गुिाब कणस े  - नामलनिशेीत सिस्र् 

 

 र्ालशवार् मा.सिंिीप खोत -  क्षेिीर् अलिकारी (ह क्षेिीर् कार्ायिर्),  श्री.कोळप एस.डी.  प्रशासन अलिकारी,  

श्री.सुपे ए.के. िेखालिकारी, मा.अलनि राऊत – प्र.कार्य.अलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.लवजर्पसिंह भोसिे – उपअलभर्िंता 

स्िापत्र्,  श्री.मोरे चिंद्रकािंत – उपअलभर्िंता (पा.पु),  श्री.जे.व्ही.पटेि – सहा.उद्यान अलिक्षक,  श्री.आर.डी.लशरसाठ – 

उद्यान सहाय्र्क, श्री.िािंगडे सुलनि ज्ञानिवे – क.अ.स्िापत्र्,  श्री.के.एस.अिंिरेु – उपअलभर्िंता, - पापु, श्री.हररिास 

सुलनि – उपअलभर्िंता झोलनपू , श्री.एस.एन.गजे – क.अलभर्िंता पाणीपुरवठा,  श्रीम.र्ािव प्रीती- क.अलभर्िंता 

जिलन:सारण,   श्री.कािंबळे लवजर् –क.अलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.महेंद्र के.िवेरे – क.अलभर्िंता (स्िा), श्री.मगर एस.एम. – 

क.अलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.रमेश भोसिे – सहा.आरोग्र् अलिकारी, श्री.अजर् जािव – मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक, 

श्री.उल्हास अ.िवेचके्क – अलतक्रमण लनरीक्षक 

---------- 

प्रशासन अलिकारी तिा सलचव : माह ेमाचय २०२० च्र्ा दिनािंक ०५/०३/२०२० रोजीचे तहकूब सभेचे कामकाज सुरु 

करण्र्ास मान्र्ता लमळावी.  

मा. सभापती – सवय सन्मा सिस्र् व अलिकारी/कमयचारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेस सुरुवात करणेत र्ेत आह.े 

प्रशासन अलिकारी तिा सलचव, सभाशाखा : मागीि सभा कार्यपलिका क्र.१०माह े  फेबुवारी २०२०   दिनािंक 

०६/०२/२०२० रोजीचा सभावृत्ािंत कार्म करण्र्ास मान्र्ता लमळावी.  

मा. सभापती : माह े फेब्रुवारी २०२० कार्यपलिका  क्र. १० चा सभावृत्ािंत कार्म करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

प्रशासन अलिकारी तिा सलचव, सभाशाखा : मागीि लवशेष सभा कार्यपलिका क्र.०१ माह े ऑक्टोंबर २०२० 

दिनािंक ०९/१०/२०२० रोजीचा सभावृत्ािंत कार्म करण्र्ास मान्र्ता लमळावी.  

मा. सभापती : मागीि लवशेष सभा माह े  ऑक्टोंबर २०२० कार्यपलिका  क्र. ०१ चा सभावृत्ािंत कार्म करण्र्ास 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

प्रशासन अलिकारी तिा सलचव सभाशाखा :सन्मा. सिस्र् र्ािंनी सािर केिेिे ऐनवेळचे लवषर् िाखि करुन घेणेत 

आिे. 
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---------- 

 

लवषर् क्र.१- रोलहतराज र्ुवा प्रलतष्ठान सिंस्िेस िापोडीतीि नव्याने लवकसीत होत असिेिे स्केटींग ग्राऊिं ड  

                  चािलवण्र्ास लमळणेबाबत मा.रोलहत आप्पा सुिाम काटे  र्ािंचे दिनािंक ०५/०३/२०२० चे पि. 

लवषर् क्र.२-  प्रभाग क्र.३० मिीि वस्त्र्ा/कॉिनींना नाव, निंबर व क्रमािंकाची िशयनी भागात बोडय िावणेबाबत 

                  मा.रोलहत आप्पा सुिाम काटे  र्ािंचे दिनािंक ०५/०३/२०२० चे पि. 

---------- 

तिनिंतर माह ेमाचय २०२० च्र्ा तहकूब सभेचे कामकाज सुरु करण्र्ात आि े. 

 

सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते आििे ेलवषर् घणेते आि.े. 

 

ठराव क. २१       लवषर् क्र.-  १  

दिनािंक – ११/१२/२०२०      लवभाग - 

सुचक – मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे    अनुमोिक -  मा.राजू बनसोड े 

सििंभय – मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे र्ािंचेकडीि   दिनािंक ०५/०३/२०२० चा प्रस्ताव.     

मा.प्रभाग क्र. ३० िापोडी मर्ुर वाटीका समोरीि नव्याने लवकसीत होणा-र्ा उद्यानात स्केटींग 

ग्राऊिं ड ही  लवकसीत करण्र्ात आिेिे आह ेत्र्ा ग्राऊिं डवर लवद्यार्थर्ांना स्केटींग प्रलशक्षण िणेेसाठी रोलहतराज 

र्ुवा प्रलतष्ठान र्ा सिंस्िसे ते १० वषे चािलवण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                         ---------- 

ठराव क. २२       लवषर् क्र.-  २  

दिनािंक – ११/१२/२०२०      लवभाग - 

सुचक – मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे    अनुमोिक -  मा.राजू बनसोड े 

सििंभय – मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे र्ािंचेकडीि   दिनािंक ०५/०३/२०२० चा प्रस्ताव.    

प्रभाग क्र. ३० मध्र्े िपोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी वसाहतीमध्र्े जवळपास अिंिाजे १०,००० घरे 

आहते व २५० ते ३०० गल्ल्र्ा आहते. र्ा वसाहतीमध्र्े सुटसुटीतपणा दिसुन र्ेण्र्ासाठी गल्िीिा (वस्तीिा, 

चाळीिा) नाव व क्रमािंक टाकणे गरजेच े आह.े र्ामुळे स्िालनकािंना आपिे टपािपि, कुरीर्र, ठेकेिारािंना 

िखेीि सोर्ीस्करररत्र्ा पत्ा लमळेि व इतर तात्काळ शोि घेण्र्ासाठी फार्िशेीर होणार आह.े तरी िापोडी, 

फुगेवाडी व कासारवाडी र्ेिीि वसाहतीमध्र्े प्रत्र्ेक गल्िी, चाळ, घर व महत्वाच्र्ा चौकािा नाव, निंबर व 

क्रमािंक टाकण्र्ास  मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट  न पाहता कार्यवाही करण्र्ात 

र्ावी.  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                         ---------- 

                            

मा.सभापती – मा.सवय नगरसेवक, अलिकारी/कमयचारी लमटींगिा उपलस्ित रालहि े त्र्ाबद्दि सवांच े आभार 

मानतो व लमटींग सिंपिी अस ेजालहर करतो.  

 

                       सही/- 

हषयि मपच्छिंद्र ढोरे  

सभापती ह प्रभाग सलमती 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

कासारवाडी- ३४. 

            

                                                                                                                  सही/- 

प्रशासन अलिकारी तिा सलचव 

                   प्रतापगड  ” ह”   क्षेिीर् कार्ायिर् 

लपपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

जा.क्र.हक्षेका/कालव/२३१/२०२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

दिनािंक –  ११/१२/२०२० 
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