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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक - ५ 

सभावतृ्ािंत  

 दिनािंक - ०३/०८/२०१८            वेळ -सकाळी ११. ०० वा. 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार 

दिनािंक - ०३/०८/२०१८ रोजी सकाळी ११. ०० वा. इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे “सिंत ज्ञानशे्वर 

महाराज” सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभेस खािीिप्रमाण े

मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

१) मा.श्रीम.भिमाबाई पोपट फुगे  -  अध्र्क्षा 

२) मा.तापकीर लवनर्ा प्रदिप (आबा) 

३) मा.िक्ष्मणशेठ सोपान सस्ते 

४) मा.घिुे नानी उर्य  लहराबा  गोव्यन 

५) मा.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

६) मा.श्रीम.बारसे लप्रर्ािंका प्रलवण 

७) मा.प्रा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाणे 

८) मा.Adv.लनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे 

९) मा.श्री.बुड ेअलजत प्रताप - लस्वकृत सिस्र् 

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

 

 तसेच खािीिप्रमाण ेअल्कारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.श्रीलनवास िािंगट - क्षेत्रीर् अल्कारी, श्री.लनकम मोहन-लेखाभिकारी तथा 

प्र.प्रशासन अल्कारी,  श्री.जीवन गार्कवाड-कार्यकारी अलभर्िंता (स्िापत्र्), मा.प्रलवण घोड-े

कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्युत),मा.पवार - कार्यकारी अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.सिंजर् 

भोसि-े कार्यकारी अलभर्िंता (जिलन:सारण), श्री.डी.डी.गवळी-उपअलभर्िंता (जिलन:सारण), 

श्री.बी.पी.िािंड ेउपअलभर्िंता (लवद्युत). श्री.रामशे्वर बा.मोहाडीकर उपअलभर्िंता (पर्ायवरण), 

श्री.प्रभाकर तावरे - सहा.आरोग्र् अल्कारी, श्री.अ.व.गुमास्ते - प्र.मखु्र् आरोग्र् लनरीक्षक, 

श्री.डामसे आर.पी.मिेररर्ा लनरीक्षक, श्री.क्षीरसागर आर.व्ही.-क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.), 

श्री.कोतकर पी.बी.-क.अलभर्िंता (पाणीपुरवठा),श्री.बेळगािंवकर सुलनि एस. - क.अलभर्िंता 

(पाणीपुरवठा), श्री.पवार वैभव –क.अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.लशतोळे एस.बी. क.अलभर्िंता 

(ज.लन.), श्री.शिेार ए.बी.- क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.एस.व्ही.बगाड-े सहा.उद्यान अल्क्षक, 

श्री.म्हते्र े एच.जे.- उद्यान सहाय्र्क, श्री.डी.डी.सटाण े उद्यान सहाय्र्क, (उद्यान) श्री.कोंढरे 

एस.आर.- कार्ाय.अल्क्षक (अलतक्रमण क व इ), श्री.िािंडगे एस.एन.मुख्र्लिलपक (अलतकमण), 

श्री.जा्व आर.डी.मखु्र् लिलपक (झोलनपू),श्री.रु्गे एन.जे. प्र.क्रीडा पर्यवेक्षक,श्रीम.भोज 

जे.एस. क्रीडा पर्यवेक्षक, श्री.साळुिंके जे.जे.- मुख्र्ाध्र्ापक  माध्र्. लवद्यािर्, भोसरी, 

श्री.गरिड ेए. एम. सहा.लशक्षक मा. लव .िािंडवेाडी,       

         ------- 

मा.अध्र्क्षा - सवय सन्मा.सिस्र् व अल्कारी र्ािंचे स्वागत कन न सभिेा सरुवात   करणेत  र्ेत 

आह.े    

  ------   
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उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि कन न घणेते 

आि.े      ------ 

लवषर् क्रमािंक  १.लहुजी साळव ेमागासवगीय सामाभजक संस्था र्ािंना Pay & Use या तत्वावर 

                        जागा उपलब्् करुन दऊेन स्वखचायने शौचािर् बािं्ण्र्ास परवानगी िणेेबाबत... 

                      मा.सागर बाळासाहबे गवळी र्ािंचे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक  २.वलहिनेगर चौक नामकरण पपिं.लच.म.न.ना.लनर्मानुसार मान्र्ता लमळणेबाबत.    

                     मा.िक्ष्मण सोपान सस्ते र्ाचे दिनािंक ०२/०८/१८ चे पत्र. 

भवषय क्रमािंक  ३.प्रभाग क्र.७ म्ीि छत्रपती लशवाजी महाराज प्रािलमक लवद्यािर् आवारातीि  

                       वापरात नसििे ेव जुने पडझड झाििेे शौचािर् व मुतारी पाडून आरोग्र्    

                       कार्ायिर् बािं्णेबाबत. मा.लभमाबा  पोपट रु्गे र्ािंचे पत्र. 

भवषय क्रमािंक  ४.गव्हाणवेस्ती वॉडय क्र. ७ म्ीि प्रभूरामचिंद्र सभागृहाजवळीि सावय. शौचािर्  

                       लनष्कासीत करण.े मा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाणे र्ािंचे पत्र. 

  ------- 

               अ) दिनािंक ०६/०७/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ४ )    
                    सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केि.े 

                                         ------           

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि कन न 

घणेते आि.े           

                                       ------- 

ठराव क्रमािंक - १४    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०३/०८/२०१८      

सूचक- मा.लप्रर्ािंका बारस े     अनुमोिक – मा.प्रा.सोनािी गव्हाण े

संदिभ  - लहुजी साळवे मागासवगीय सामाभजक संस्था र्ािंना Pay & Use या तत्वावर 

            जागा उपलब्् करुन दऊेन स्वखचायने शौचािर् बािं्ण्र्ास परवानगी िणेेबाबत... 

            मा.सागर बाळासाहबे गवळी र्ािंचे पत्र. 

           भोसरी  पी.एम.टी.चौक र्ा रठकाणी Fly Over खािी सावयजलनक शौचािर् बािं्णे 

आवश्र्क आह.े सिर रठकाणी िोकािंची आवक जावक मोठर्ा प्रमाणात आह.े र्ळ भाजीपािा 

लवके्रते, बाजारपेठ र्ा पररसरा मोठर्ा प्रमाणात असिेने सावयजलनक शौचािर्ाची उपिब््ता 

नाही. ती गैरसोर् िरू करण्र्ासाठी र्ाठिकाणी अद्यावत सावयजलनक शौचिर् Pay & Use र्ा 

तत्वावर बािं्ण्र्ासाठी सिंमती िशयलविी आह.े तरी सिर सस्िेस स्वखचायने शौचािर् बािं्ण्र्ासाठी 

परवानगी िणे्र्ाबाबतचा लवषयास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर िराव सवाभनुमते मान्र् झाला  

                                                 ------       

ठराव क्रमािंक - १५    लवषर् क्रमािंक- २  

दिनािंक- - ०३/०८/२०१८      

सूचक-  मा.लवनर्ा तापकीर     अनुमोिक – मा.लप्रर्ािंका बारस े

संदिभ -  वलहिे नगर चौक नामकरण पपिं.लच.म.न.ना.लनर्मानुसार मान्र्ता लमळणेबाबत.    

           मा.िक्ष्मण सोपान सस्ते र्ाचे दिनािंक ०२/०८/१८ चे पत्र. 

           िहेू आळिंिी रोड वरीि डूडूळगािंव गावामध्र्े जाणा-र्ा चौकािा वलहिेनगर चौक 

असे पपिं.लच.म.न.ना.लनर्मानुसार नामकरण करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर िराव सवाभनुमते मान्र् झाला  
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                                                 ------ 

 

ठराव क्रमािंक - १६    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक-  ०३/०८/२०१८                                                                                    

   

सूचक- मा.िक्ष्मणशेठ सस्ते     अनुमोिक – मा. घिुे (नानी) लहराबा  

संदभय - प्रभाग क्र.७ म्ीि छत्रपती लशवाजी महाराज प्रािलमक लवद्यािर् आवारातीि  

          वापरात नसििे ेव जुने पडझड झाििेे शौचािर् व मुतारी पाडून आरोग्र् कार्ायिर्    

          बािं्णेबाबत. मा.लभमाबा  पोपट रु्गे र्ािंचे पत्र.  

          वरीि लवषर्ानुसार म.न.पा. शाळेतीि जुने आलण वापरात नसिेि े शौचािर् पाडून 

त्र्ाजागी आरोग्र् कार्ायिर्ासाठी सिरचे रठकाण सुव्यवलस्ित करणसे मान्र्ता िणेेत आिी आह.े 

                             सदर िराव सवाभनुमते मान्र् झाला  

                                                 ------ 

ठराव क्रमािंक -१८    लवषर् क्रमािंक- ४ 

दिनािंक- - दिनािंक- - ०३/०८/२०१८      

सूचक- मा. सोनािी गव्हाणे     अनुमोिक – मा.लनमयिा गार्कवाड 

संदिभ  - गव्हाणेवस्ती वॉडय क्र. ७ म्ीि प्रभूरामचिंद्र सभागृहाजवळीि सावय. शौचािर्  

            लनष्कासीत करणे. मा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाणे र्ािंचे पत्र.  

             वॉडय क्र. ७ म्ीि प्रभूरामचिंद्र सभागृहाशेजारी म.न.पा.चे सावय.शौचािर् वापरात 

नाही. सिरचे शौचािर् जुने आह.े सिर शौचािर् पाडण्र्ात र्ावे. सिर पररसरात नागरीकािंनी 

वैर्लिक शौचािर् सुलव्ा आहते. त्र्ामुळे नागरीकािंना सावय. शौचािर्ाची आवश्र्कता नाही. 

तरी जुने शौचािर् पाडून टाकणेस मान्र्ता िणेते र्ेत आह.े  

                            सदर िराव सवाभनुमते 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/४/१६८/२०१८ 
दिनािंक- २१/०७/२०१८.             सही/- 

                                                              प्रशासन अल्कारी तिा सलचव  

                                   इ क्षेिीर् कार्ायिर् 

                              भोसरी – ३९.  

 

प्रत- सवय सिंबिंल्त शाखाप्रमुख व शाखाल्कारी   

     सभावृत्ािंतीि ठरावानुसार आपि े लवभागाशी सिंबिंल्त लवषर्ाबाबत  र्ोग्र् ती लनर्माल्न 

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

पुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना.  
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