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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक- ९ 

सभावतृ्ािंत  

 

 दिनािंक - ०१/०३/२०१८             वळे िपुारी २:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा गुरुवार 

दिनािंक  ०१/०३/२०१८ रोजी िपुारी २.०० वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे  “सिंत ज्ञानशे्वर 

महाराज”  सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभसे खािीिप्रमाणे 

मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

 

१) मा.भिमाबाई पोपट फुगे  -  अध्र्क्षा 

२) मा.बुड ेसुवणाय लवकास 

३) मा.डोळस लवकास हररचिंद्र 

४) मा.उिंड ेिक्ष्मण धोंडू 

५) मा.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

६) मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी 

७) मा.गोफणे अनुराधा िलेविास 

८) मा.बारस ेलप्रर्ािंका प्रलवण 

९) मा. श्री लनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे 

 

 तसेच खािीिप्रमाण ेअलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.चिंद्रकािंत इिंििकर - क्षेत्रीर् अलधकारी, मा.श्री.जीवन गार्कवाड – कार्यकारी 

अलभर्िंता (स्िापत्र्), मा.श्री.प्रलवण घोड े– कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्युत), मा.श्री.बी.पी.िािंड े

उपअलभर्िंता (लवद्युत) मा.श्री.व्ही.सी.काळे- उपअलभर्िंता (स्िापत्र्),मा.श्री.राजेंद्र प िंि े -

उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), मा.श्री.बोरावके डी.एच. उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), मा.श्री.ए.के. कोंड-े 

उपअलभर्िंता (पा.प.ु), मा.श्री.डी.डी.गवळी -उपअलभर्िंता (ज.लन.) श्री.ल तोळे एस.व्ही.- 

क.अलभ र्िंता, (ज.लन), श्री.गणबोटे ए.पी.- क.अलभर्िंता (स्थापत्र्), श्री.वाडकर एस.व्ही. - 

क.अलभर्िंता (स्थापत्र्), श्री.गजे एस.एस. – क.अलभर्िंता, नगररचना लवभाग,  श्री.राऊत 

व्ही.एस.- क.अलभर्िंता, पाणीपुरवठा श्री.क्षीरसागर आर.व्ही. क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.),   

श्री.बेळगािंवकर जे.एस- क.अलभर्िंता (पा.पु.), श्री.पी.बी.कोतकर - क.अलभर्िंता (पा.प.ु),  

श्री.सिंिीप ठोकळ -  क.अलभ र्िंता, (ज.लन), श्री.शेलार ए.बी. क.अलभर्िंता (ज.लन.), 

श्री.लनखीि फें डर क.अलभर्िंता, (स्िापत्र् उद्यान), श्री.गार्कवाड पी.आर.मुख्र्ाध्र्ापक 

माध्र्.लवद्यािर्, भोसरी, श्री.डोंगरे एम.ए.स.सहाय्र्क–(नालवर्ो), श्री.मोरे बी, एस. स. 

सहाय्र्क, श्री.जाधव आर.डी.म.ुलि.(झोलनपू), श्री.गेंगजे सी.एस. – लिलपक – माध्र्लवद्यािर् 

भोसरी,श्री.फुगे एस.जे. प्र.क्रीडा पर्यवेक्षक ह ेअलधकारी / कमयचारी सभेस उपलस्ित होते.  

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

आह.े    

  ------ 
 

 

मा.अध्र्क्ष -   आजच्र्ा सभेत िाखि झािेि े ऐनवेळचे लवषर् िाखि करुन सिरची इ प्रभाग 

सलमतीची सभा सोमवार दि.१२/०३/२०१८ रोजी िपुारी २.०० वा. पर्ंत तहकूब करण्र्ात र्ते 
आह.े   

 ------- 

 

 

                  सही/- 

    अध्र्क्षा                                                            

इ प्रभाग सलमती 

                                भोसरी – ३९. 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ प्रभाग कार्ायिर् 

कार्यपलिका क्रमािंक - ९ 
सभावतृ्ािंत 

(दि. ०१/०३/२०१८ रोजीची तहकूब सिा) 

 

 

दिनाांक - १२/०३/२०१८                  वेळ िपुारी २:०० वाजता 
 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची गुरुवार दिनािंक ०१/०३/२०१८ 
रोजीची दपुारी २.०० वा.ची तहकूब सभा सोमवार दि.१२/०३/२०१८ रोजी िपुारी २.०० वा. इ 
प्रभाग कार्ायिर्ाचे “सिंत ज्ञानशे्वर महाराज”  सभागृहामध्र् ेआर्ोजीत करणेत आिी होती सिर 

सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते.  

 

१) मा.भिमाबाई पोपट फुगे  -  अध्र्क्षा 

२) मा.बुड ेसुवणाय लवकास 

३) मा.बारस ेलप्रर्ािंका प्रलवण 

 

 तसेच खािीिप्रमाण ेअलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.चिंद्रकािंत इिंििकर - क्षते्रीर् अलधकारी, मा.श्री.अलनि िेऊरकर –प्र.प्र ासन 

अलधकारी, श्री.लनकम मोहन – िेखालधकारी, मा.श्री.जीवन गार्कवाड – कार्यकारी अलभर्िंता 

(स्िापत्र्), मा.श्री.प्रलवण घोड े – कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्युत), मा.श्री.व्ही.सी.काळे- 

उपअलभर्िंता (स्िापत्र्),मा.श्री.राजेंद्र प िंि े-उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्रीमती प्रेरणा ल नकर- 

उपअलभर्िंता (नगररचना), मा.श्री.एस.व्ही.बगाडे- उद्यान (सहा.उद्यान अलधक्षक) 

श्री.एस.जे.म्हते्र े – उद्यान सहाय्र्क, श्री.ताकवल े क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.), श्री.वाडकर 

एस.व्ही. - क.अलभर्िंता (स्थापत्र्),. श्री.सिंिीप ठोकळ - क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.प्रभाकर 

तावरे - सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.गार्कवाड पी.आर.- मुख्र्ाध्र्ापक – माध्र्.लवद्यािर्, 

िािंडवेाडी, श्री.फुगे एन.जे. प्र.क्रीडा पर्यवेक्षक, तसेच खािीिप्रमाण े अलधकारी/कमयचारी 

उपलस्ित होते. 

 

 

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

                  र्ेत आह.े    

 ------ 

 

मा.अध्र्क्ष -   सिरची इ प्रभाग सलमतीची सभा गणपुतततेअिावी तहकूब करुन  गुरुवार 

दि०३/०५/२०१८ रोजी सकाळी  ११.०० वा. पर्तं तहकूब करण्र्ात र्ेत आह.े   
 ------- 

                  सही/- 

    अध्र्क्षा                                                            

इ प्रभाग सलमती 

                                भोसरी – ३९. 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक- ९ 

सभावतृ्ािंत  

(दि. ०१/०३/२०१८ व दि. १२/०३/२०१८ रोजीची तहकूब सिा) 

 

 

दिनािंक - ०३/०५/२०१८              वळे सकाळी ११:०० वा. 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची दि. ०१/०३/२०१८ व         

दि. १२/०३/२०१८ रोजीची तहकूब सिा गुरुवार दिनािंक  ०३/०५/२०१८ रोजी सकाळी  ११.०० 

वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे  “सिंत ज्ञानशे्वर महाराज”  सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी 

होती. सिर सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

 

१) मा.भिमाबाई पोपट फुगे  -  अध्र्क्षा 

२) मा.बुड ेसुवणाय लवकास 

३) मा.श्री.लक्ष्मण ेठ सोपान सस्ते 

४) मा.डोळस लवकास हररचिंद्र 

५) मा.उिंड ेिक्ष्मण धोंडू 

६) मा.घिुे नानी उफय  लहराबाई गोवधयन 

७) मा.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

८) मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी 

९) मा.बारस ेलप्रर्ािंका प्रलवण 

१०) मा.प्रा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाणे 

११) मा. श्री Avd. लनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे 

१२) मा.श्री.बुर्ड ेअभित प्रताप  -  लस्वकृत सिस्र्  

१३) मा.श्रीम.तापकीर साधना सलचन - लस्वकृत सिस्र् 

१४) मा.श्री.िािंड ेलवजर् नामिवे  -  लस्वकृत सिस्र् 

 

तसेच खािीिप्रमाण ेअलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.लनतीन कापडणीस - क्षते्रीर् अलधकारी, श्री.अलनि िऊेरकर – प्र.प्र ासन 

अलधकारी, श्री.लनकम एम.बी.िखेालधकारी - श्री.जीवन गार्कवाड – कार्यकारी अलभर्िंता 

(स्िापत्र्), श्री.प्रलवण घोड े – कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.बी.पी.िािंड े उपअलभर्िंता 

(लवद्युत).श्री.राजेंद्र प िंि े -उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.बोरावके डी.एच. उपअलभर्िंता 

(स्िापत्र्), श्री.डी.डी.गवळी -उपअलभर्िंता (ज.लन.) श्री.ताकवले क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.),  

श्री.क्षीरसागर आर.व्ही. क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.), श्री.प्रभाकर तावरे - सहा.आरोग्र् 

अलधकारी, श्री.साबळे- आर.आर- आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.म्हते्रे एच.जे.- उद्यान सहाय्र्क, 

श्री.डी.डी.सटाण े- (स्िापत्र् उद्यान), श्री.एन.सी.पारसी -  आरोग्र् लनरीक्षक, (प ुवैद्यदकर्),  
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श्री.डामसे आर.पी. – मिेररर्ा लनरीक्षक, श्री.गार्कवाड पी.आर.मुख्र्ाध्र्ापक माध्र्. 

लवद्यािर्, भोसरी, श्रीमती.जे.एस.भोज – क्रीडा पर्यवेक्षक़  श्री.एन.जे.फुगे.प्र.क्रीडा पर्यवेक्षक 

ह ेअलधकारी / कमयचारी सभसे उपलस्ित होते.  

  -------  

 

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

र्ेत आह.े    

  ------ 
 

          उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवेळचे लवषर् सभाकामकाजात 

िाखि करुन घेणते आि.े 

      ------ 

 

लवषर् क्रमािंक १. - िोसरी – ददघी भशवेवरील स.नां.-२१९,२२०,२२२ मधील रस््यास  

                        कै.गबािी गणपत गवळी मागत अस ेनामकरण करणेबाबत.मा.सागर  

                        बाळासाहबे गवळी याांचे ददनाांक १/३/२०१८ चे पत्र. 

  ------- 

               अ) दिनािंक ०१/०२/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ७ )    
                     सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केिे. 

   ब) दिनािंक १७/०२/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ८ )    
                     सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केिे. 

                                         ------       
 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंचे सिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात 

िाखि करुन घेणते आि.े           

                                       ------- 

    

ठराव क्रमािंक - ३२    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- ०३/०५/२०१८      

सूचक- मा.लवकास डोळस     अनुमोिक – मा.िक्ष्मण उिंड े

सांदित – िोसरी – ददघी भशवेवरील स.नां.-२१९,२२०,२२२ मधील रस््यास कै.गबािी  

            गणपत गवळी मागत अस ेनामकरण करणेबाबत.मा.सागर बाळासाहबे गवळी  

            याांचे ददनाांक १/३/२०१८ चे पत्र. 

            िोसरी – ददघी भशवेवरील स.नां.-२१९,२२०,२२२ मधील रस््याची जागा   
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गवळी कुटुिंलबर्ािंनी म.न.पा.स दििी असल्र्ाने सिर रस्त्र्ास कै.गबाजी गणपत गवळी मागय 

असे नामकरण करणसे मान्र्ता िणेेत र्ेत आह े

       

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/ १२१/२०१८ 
दिनािंक-  ११/०५/२०१८. 
                   सही/- 

                                                             प्र ासन अलधकारी तिा सलचव  

                                   इ क्षेिीर् कार्ायिर् 

                           भोसरी – ३९.  

 

 

 

प्रत- सवय सिंबिंलधत  ाखाप्रमुख व  ाखालधकारी 

       र्ािंचेकडे पुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना. 

 

  

  


