
 -  - 

 

1 

1 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ९ 
सभावृत्ािंत 

 

 दिनािंक -  ५/३/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०५/०३/२०१८ 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.पवार मनिषा प्रमोि 

५. मा.बारणे अचाना तानाजी 

६. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

७. मा.ऍड.भोसि ेसलचन सरेुश 

८. मा.बारण ेझामाबाई बाळासाहबे  

९. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

१०. मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभुवन 

११. मा.सनवता बाळकृष्ण खळेु 

१२. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

१३. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते  

 

    तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

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

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

अलभर्िंता(स्थापत्र्)श्री.तािंबे – कार्ाकारी अलभर्िंता(पाणीपुरवठा)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 
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तार्ड े – लवद्युत, श्री.बिंडगर एस बी – जिलन:सारण,  श्री.सिंदिप मो.पाडवी – कलनष्ठ 

अलभर्िंता पाणीपुरवठा,  श्री.मगर एस एम – कलनष्ठ अलभर्िंता, श्रीम.अलिनी चौिरी – सहा.लशक्षक इ. 

कमाचारी उपलस्थत होते.  

 

 ----- 

 मा.सभापती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा सुरवात  करणेत र्ेत 

आह.े   

       

    

दि.५/२/२०१८ च ेमालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रम पलिका क्र. ७ )व दिनािंक १४/२/२०१८ 

चे लवशेष सभेचा सभावृत्ािंत( कार्ाक्रम पलिका क्र.८ ) कार्म  करणेत आिा. 

 

                                           ------- 

ठराव क्रमािंक -        लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- ५/०३/२०१८      

सूचक- मा.                                        अनुमोिक – मा. 

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

मा.उषा वाघेरे र्ािंनी दिनािंक ३/०२/२०१८ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार पपिंपरी वाघेरे र्ेथीि जितरण 

तिावास “ श्रीमिंत छिपती सिंभाजी महाराज ” असे नामकरण करणेस मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

           सिरचा लवषर् तहकुब करण्र्ात र्ते असनु पुढीि सभेचे वेळी सिर  लवषर् घणेेत र्ावा 

                                                          ------ 
 

 

ठराव क्रमािंक - ३९       लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- ५/०३/२०१८      

सूचक- मा.सलवता खुळे                                     अनुमोिक – मा.बाबासाहबे लिभुवन 

सिंिभा –  मा.चिंद्रकािंत नखात ेर्ािंचे दिनािंक  २३/०२/२०१८ चे पि.. 

मा.चिंद्रकािंत नखाते र्ािंनी दिनािंक १३/२/२०१८ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार गाव मौजे  रहाटणी र्ेथीि 

प्राथलमक शाळा क्र.५५ र्ेथीि श्री.छिपती लशवाजी महाराजािंच्र्ा पुतळर्ासमोरीि चौकास अद्याप काही 

नाव िणे्र्ात आिेि ेनाही.  सिर चौकाचा पररसर हा रहाटणी भागातीि सवा नागररकािंना ठाऊक आह,े परिंत ु

एखाद्या नवीन  व्यलिस पत्ा सािंगावर्ाचा झाल्र्ास नागररकािंना तो भाग िवकर िक्षात र्ेत नाही.  

र्ाकरीता सिर शाळेिगत श्री छिपती लशवाजी महाराजािंची प्रलतमा असल्र्ान े                        

नागररकािंच्र्ा इच्छेनसुार सिर चौकास श्री छिपती लशवाजी महाराज चौक असे नामािंकन करण्र्ात र्ावे,  

सिर लवषर् कार्म होण्र्ाची वाट न पाहता ठरावानुसार  कार्ावाही करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                       सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

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

ठराव क्रमािंक - ४०       लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक- ५/०३/२०१८      

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

सिंिभा –  मा.अलभषेक बारणे र्ािंचे दिनािंक  ५/०३/२०१८ चे पि.. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग क्षेलिर् कार्ाािर्ािंतगात प्रभाग क्र.२४ डािंगे चौक, छिपती 

लशवाजी महाराज उड्डाणपुि व प्रभाग क्र.२३ व २७ मध्र्े र्ेणारा नानासाहबे िमाालिकारी उड्डाणपुि र्ा 

पुिािंखािी पे ऍण्ड पार्किं गची सुलविा करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                       सिर ठराव सवाानुमते मिंजुर झािा. 

                                        ------ 

 

 

 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 -      /०३/२०१८   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षेिीर् कार्ाािर्, 

  थेरगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी                               

      २/- आपले नवभागाशी संबंनित असणा-या नवषयाबाबत झालेल्या  

       ठरावािुसार काययवाही करणेत यावी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  


