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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ५ 
सभावृत्ािंत 

 

 दिनािंक -  ४/१२/२०१७                     वेळ - िपुारी २:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०४/१२/२०१७ रोजी िपुारी २.०० 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 मलनषा प्रमोि  

५. मा.बारणे अचाना तानाजी 

६. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

७. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

८. मा. बाबासाहबे  (बाबा)  लिभुवन  

९. मा.सलवता बाळकृष्ण खळेु  

१०. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

११. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते 

 

    तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

         श्री.श्रीलनवास िािंगट- के्षत्रिय अधिकारी/  प्रशासन अलिकारी,  श्री.एस.एस.कुिकणी – 

सहा.आरोग्र् अलिकारी श्री.ओंभास ेपी एस – कार्ाकारी अलभर्िंता,श्री.मोमीन ए. ए – कलनष्ठ 

अलभर्िंता, श्री.बोनगीर ए. एम – िखेाकारी, श्री.गणेश राऊत – कलनष्ठ अलभर्िंता,  श्री.सिंिशे 

चव्हाण – कार्ा.अलभर्िंता लवद्युत, श्री.बोनगीर ए.एम – िखेालिकारी,  श्री.कोळप एस. डी. -  

कार्ाािर् अलिक्षक(अलतक्रमण), श्रीम.सानप ए.व्ही  इ. कमाचारी उपलस्थत होते.  

 

 ----- 

मा.सभापती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभिेा सरुवात  करणेत र्ेत 

आह.े     
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दिनािंक ४ लडसेंबर हा जागलतक अपिंग दिन असल्र्ाने मनपाच्र्ा शाळेतीि लवद्यार्थर्ाांचा 

पुष्पगुच्छ िऊेन सत्कार करण्र्ात आिा. 

 

कुमारी  पुनम िक्ष्मण शालहर  ही लवद्याथीनी (लहन्िी राष्ट्रभाषा स्पिाा)  अलखि 

भारतीर् राष्ट्र भाषा प्रचार र्ािंचे मार्ा त घेण्र्ात आिेल्र्ा स्पिेमध्र् े(प्राप्त लनकाि नोव्हेंबर 

२०१७ नुसार) िशेात पलहिी आिी र्ाकरीता लतचा प्रभाग सलमतीच्र्ा वतीने सत्कार करणेत 

आिा. 

 

मा.आमिार िक्ष्मणभाऊ जगताप र्ािंच्र्ा मातोश्री श्रीमती चिंद्रभागा (नानी) पािंडुरिंग 

जगताप र्ािंचे लनिन झाल्र्ाने ग प्रभाग सलमतीचे वतीने त्र्ािंना भावपणुा श्रध्िािंजिी अपाण 

करुन सिरची प्रभाग सलमतीची सभा सोमवार दिनािंक ११/१२/२०१७ िपुारी ३.०० 

वाजेपर्ांत तहकुब करण्र्ात र्ेत आह.े 

 

 

र्ानिंतर मा.सभापती र्ािंनी सवाांचे आभार मानुन सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे. 

 
   

     

                   

                अध्र्क्ष 

                                                                                    ग प्रभाग सलमती 

                थेरगाव– ३३. 

                         
                                    
 

 

 

       प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षेिीर् कार्ाािर्, 

     थेरगाव – ३३  
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ५ 
सभावृत्ािंत 

( दिनीांरध४ १२ २०१७धचीधतहरुबधसभी) 
 

 दिनािंक - ११/१२/२०१७                     वेळ - िपुारी ३:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 

दि.०४/१२/२०१७ ची तहकुब सभा दि.११/१२/२०१७ रोजी िपुारी ३.०० 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.बारणे अचाना तानाजी 

३. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

४. मा. ऍड.भोसि ेसलचन सरेुश 

५. मा.बाबासाहबे  (बाबा)  लिभुवन  

६. मा.सलवता बाळकृष्ण खळेु  

७. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते 

 

    तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

         श्री.श्रीलनवास िािंगट- के्षत्रिय अधिकारी/  प्रशासन अलिकारी,  श्री.एस.एस.कुळकणी – 

सहा.आरोग्र् अलिकारी,श्री.मोमीन ए. ए – कलनष्ठ अलभर्िंता, श्री.बोनगीर ए. एम – 

िेखाकारी, श्री.आर एम बेि, श्री.व्ही.बी.ओहोळ, श्रीमती सानप ए व्ही,श्री.संदिप 
पाडवी,श्री.मोरमारे एस व्ही, -  कलनष्ठ अलभर्िंता,श्री.गोपविंि खैरे,  श्री.सिंिशे चव्हाण – 

कार्ा.अलभर्िंता लवद्युत,श्री. पनिंबाळकर एन आर,श्री.गणेश राऊत,श्री.एस.एस.मोलहते,श्री.दििीप 

िुमाळ, श्री.एस बी बिंडगर,श्री. लनिेश िाटे, श्री.बोनगीर ए.एम – िेखालिकारी,  श्री.कोळप 

एस. डी. -  कार्ाािर् अलिक्षक(अलतक्रमण) इ. कमाचारी उपलस्थत होते.  

 

 ----- 

मा.सभापती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभिेा सरुवात  करणेत र्ेत 

आह.े     
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अ) दि.०६/११/२०१७ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रम 

पलिका क्र. ४ ) कार्म करणेत आिा. 

                                           ------- 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सूचक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  नगररचना व लवकास लवभाग र्ािंचेकडीि पि नरलव/कालव/६/थरेगाव/१२९९/२०१७   

           दि.२०/०९/२०१७ चे पि.. 

    मौज ेथेरगाव र्ेथीि रोजवुड हॉटेि त ेथेरगाव गावठाण र्ा २४.० मी  रस्त्र्ापासुन उत्रेकडीि    

स.निं.२७ पासुन १२.० मी रस्ता नव्यान ेप्रस्तालवत  करुन सिर रस्ता आरक्षण क्र.६२७ पैकी प्राथलमक शाळा 

र्ा आरक्षणास िागुन ३४.५० मी रस्ता ते स.निं.२६,२७,२८ व २९ र्ा आरक्षणातीि १२ मी रस्त्र्ापर्ांत 

नव्यान ेमहाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्म मिीि किम २०५ अिंतगात घोलषत करणेबाबत मा. “ब” प्रभाग 

सलमतीन ेवरीि सिंिर्भार् ठरावान्वर्े र्ापुवी मान्र्ता दििेिी आह.े  सिरचे रस्ते घोलषत करणेकामी मा.आर्ुक्त 

र्ािंनी दि.२५/०४/२०१७ च ेप्रस्तावानुसार मान्र्ता दििेिी आह,े  त्र्ाअनुषिंगाने सिर मौजे थेरगाव र्ेथीि 

रोजवुड हॉटेि ते थेरगाव गावठाण र्ा २४.० मी रस्त्र्ापासुन उत्रेकडीि स.निं.२७ पासुन १२.० मी रस्ता 

नव्यान ेप्रस्तालवत करुन सिर रस्ता आरक्षण क्र.६२७ पैकी प्राथलमक शाळा र्ा आरक्षणास िागुन ३४.५० मी 

रस्ता ते स.निं.२६,२७,२८ व २९ र्ा आरक्षणातीि १२.० मी रस्त्र्ापर्ांत नव्यान ेमहाराष्ट्र महानगरपालिका 

अलिलनर्म मिीि किम २०५ अिंतगात घोलषत करणेकामी नागरीकािंच्र्ा सचुना व हरकती मागलवणेकामी 

िलैनक पुढारी, िलैनक सामना, ि.ैनवभारत,  जालहरात क्र.५७० र्ामध्र्े दि.२६/५/२०१७ रोजी जालहर नोटीस 

प्रलसध्ि करणेत आिेिी होती.  सिर नोटीशीच्र्ा अनुषिंगाने ३० दिवसािंचे लवहीत मुितीत कोणाचीही हरकत 

प्राप्त झािेिी नाही. 

 सिरचे रस्त े महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्म मिीि किम २०५ अन्वर्े अिंलतम घोलषत 

करणेकामी सिर प्रस्तावास मा.ग प्रभाग सलमतीची अिंलतम मिंजुरी आवश्र्क आह.े  तरी प्रस्तुत रस्ते अिंलतम 

घोलषत करुन कार्म करणेसाठी मा.ग प्रभाग सलमतीची मान्र्ता लमळणेबाबत लवचार करणे. 

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

------ 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सूचक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मिीि 

पवनेश्वर मिंदिरासमोरीि सिंडास ब्िॉक पाडण्र्ात आििेे आहते.  सिरचा पररसर ब्िॉक पडल्र्ामुळे अस्वच्छ 

झािेिा आह.े  त्र्ामुळे पररसरामध्र्े िगुांिी पसरिी आह,े त्र्ामुळे मिंदिर पररसरामध्र्े रोगराई पसरण्र्ाची 

शक्र्ता वाढिी आह.े  सिर जागेमध्र्े  बहुउद्दशेीर् सभागृह बािंिल्र्ास प्रभागातीि नागररकािंना र्ाचा िाभ 

घेता र्ेईि तसेच  सभागृह महापालिका भाड ेतत्वावर िऊेन उत्पन्नात वाढ करु शकते.  तरी सिर जागेमध्र्े            

स्वानिंि सुखलनवासी ह.भ.प.जोग महाराज र्ािंचे नावे बहुउद्दशेीर् सभागृह  बािंिण्र्ात र्ावे. सिर लवषर्ास 

मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

           सिरचा लवषर् तहकुब करण्र्ात र्ते असुन पुढीि सभेचे वेळी सिर  लवषर् घणेेत र्ावा. 

------ 
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ठराव क्रमािंक -      

 लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सूचक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१  

मिीि आरोग्र् लवभागाचे ठेकेिार महापालिकेच्र्ा लनर्म व अटींचे पािन न करता सिंबिंलित ठेकेिार 

राजरोसपणे काम करीत आहते.  त्र्ामुळे र्ा सवा गोष्टींचा प्रभागातीि नागररकािंना िास होत आह.े  त्र्ामुळे 

अशा सवा ठेकेिारािंवर कारवाई करुन त्र्ािंना काळर्ा र्ािीमध्र्े टाकण्र्ात र्ावे, तसचे सिंबिंलित ठेकेिारािंनी 

सर्ाई कमाचा-र्ािंचे थकीत वतेन,दकमान वेतन कार्िा, भलवष्र् लनवााह लनिी, राज्र् कामगार लवमा कार्िा वा 

तत्सम कार्िर्ािंचे उल्ििंघन केिे असल्र्ास त्र्ािंचेवर र्ौजिारी गुन्ह े िाखि करण्र्ात र्ाव ेव नवीन ठेकेिार 

लनर्ुक्तीस मान्र्ता िणे्र्ात र्ावी.  तसेच साई चौक ते गेिोडा चौक व कराची चौक ते लडिक्स चौक शास्त्रीनगर 

इिंदिरानगर पररसरामध्र्े सार्िंकाळी स्वच्छता ठेवण्र्ासाठी कमाचारी अथवा सिंस्था नमेण्र्ात र्ाव्यात.  तसेच 

प्रभागामध्र्े कचरा वाहतकु करणा-र्ा गाडर्ा वाढलवण्र्ात र्ाव्यात.  सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेबाबत 

लवचार करणे 

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

------ 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक- ४ 

दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सूचक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार  प्रभाग क्र.२१ मिीि 

नागररकािंच्र्ा समस्र्ा जाणुन घेणेसाठी प्रत्र्ेक   लवभागाचे अलिकारी दकमान २ तास प्रभागामध्र्े असणे 

गरजेचे आह े त्र्ाकरीता अशोक टॉदकज जवळ मलहिा व बाि लवकास प्रकल्प िमुजिी इमारत आह.े  सिर 

इमारतीमध्र्े पलहल्र्ा मजल्र्ावर स्थापत्र् लवषर्क  सुिारणा करुन प्रभाग सेंटर तसेच िसु-र्ा मजल्र्ावर 

स्पिाा पररक्षा कें द्र तर्ार करण्र्ात र्ावे. सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

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

------ 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक- ५ 

दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सचूक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

   मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े साथीच े

आजार तसेच डेंगुच्र्ा आजारावर लनर्िंिण ठेवणेकामी र्ोपगिंगची व्यवस्था त्वरीत सरुु करण्र्ात र्ावी.  सिर 

लवषर्ास मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

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

------ 
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ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक- ६ 

दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सूचक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

   मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े मनपा 

इमारती, उद्याने, व्यापारी गाळे, पाण्र्ाच्र्ा टाक्र्ा इत्र्ािींची सिंख्र्ा मोठर्ा प्रमाणावर आह.े  परिंतु काही 

रठकाणी  रखवाििार उपिब्ि नाहीत.  त्र्ामुळे र्ा सावाजलनक मािमत्ेच्र्ा गैरवापराची शक्र्ता नाकारता 

र्ेत नाही.  म्हणुन र्ा रठकाणी िवकरात िवकर रखवाििार नेमण्र्ात र्ावेत.  सिर लवषर्ास मान्र्ता 

िणेेबाबत लवचार करणे. 

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

                                                          ------ 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक- ७ 

दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सूचक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े अनके 

वषाांपासुन वापरात नसिेि ेव्यापारी गाळे व लमळकती र्ािंची सिंख्र्ा जास्त आह.े  सिर गाळे सद्यस्थीतीत बिंि 

आहते तरी  ते गाळे पालिका भाड ेतत्वावर िऊेन उत्पन्नात वाढ करु शकते.  तरी र्ाबाबत लवचार करावा.  

तसेच प्रभागामध्र्े सभागृह, सािंस्कृलतक कें द्र, रखवाििार साठी बािंिण्र्ात आिेल्र्ा रुम र्ाचा गैरवापर 

होताना दिसत  आहते सिर जागेंची पाहणी क्षेिीर् अलिका-र्ािंमार्ा त मलहन्र्ातनु एकिा                        

तपासणी करुन त्वरीत ताबा घेण्र्ात र्ावा व सिंबिंलित व्यक्तीवर कारवाई  करण्र्ात र्ावी.  सिर लवषर्ास 

मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे.  

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

.                                                       ------ 

  

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक- ८ 

दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सूचक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा. सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मिीि ज्र्ेष्ठ 

नागररक, लशक्षण सिंस्था, सामालजक सिंस्था र्ािंचे  वतीने आिार काडा नोंिणी लशबीरासाठी मागणी होत आह.े  

प्रभागातीि ज्र्ेष्ठ नागररक, िहान मुिे, अपिंग व्यक्ती र्ािंना ग क्षेिीर् कार्ाािर्ामध्र्े नोंिणी करण्र्ासाठी 

अडचणी लनमााण होत आह.े  त्र्ािंचेमार्ा त वारिंवार तक्रार िाखि होत आह.े  तरी प्रभाग क्रमािंक २१ मिीि 

नागरी सुलविा कें द्र र्ेथ े मलहन्र्ातुन एकिा आिार काडा नोंिणी  लशबीर घेण्र्ात र्ावे.  सिर                        

लवषर्ास मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

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

------ 
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ठराव क्रमािंक -                        लवषर् क्रमािंक- ९ 
दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सूचक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा. सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े गेल्र्ा 

काही दिवसापासनु मोकाट जनावरे व डुकरे त्र्ाचप्रमाणे भटके कुिे र्ाची सिंख्र्ा खुप वाढिी आह.े  

त्र्ाचप्रमाणे प्रभागामध्र्े पावसाळर्ामध्र्े लवषारी साप  दिसण्र्ाचे प्रकार आढळि े आह.े  तरी र्ा सिंबिंिी 

पशुवैद्यदकर् लवभागामार्ा त प्रभाग स्तरावर उपार्र्ोजना करण्र्ात र्ावी व प्रभाग स्तरावर सपालमि व प्राणी 

लमि र्ािंचे मानिनावर िवकरात िवकर नेमणुक करण्र्ात र्ावी. सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेबाबत लवचार 

करणे. 

           सिरचा लवषर् तहकुब करण्र्ात र्ते असनु पुढीि सभेचे वेळी सिर लवषर् घेणेत र्ावा. 

------ 
 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक - १० 
दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सूचक- मा.                                                         अनुमोिक – मा. 

सिंिभा –  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक १७/११/२०१७ चे पि.. 

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंनी दिनािंक १७/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्र्े झाडािंची 

सिंख्र्ा मोठर्ा प्रमाणावर वाढिेिी आह.े  सिर झाडे लह िोकािार्कररत्र्ा वाढिेिी आहते.  त्र्ामुळे 

प्रभागातीि नागररकािंना िास होत आह.े  र्ासिंबिंिी सिर अलिका-र्ािंना लवचारणा केिी असता त े आवश्र्क 

असिेिी र्िंिणा कमी आह े(गाडी व िेबर) अशी उत्रे ितेात.  तरी  त्र्ासाठी प्रभाग स्तरावर आवश्र्क ती 

उपार्र्ोजना िवकरात िवकर करण्र्ात र्ावी. सिर लवषर्ास मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

           सिरचा लवषर् तहकुब करण्र्ात र्ते असनु पुढीि सभेचे वेळी सिर लवषर् घेणेत र्ावा. 

------ 
 

ठराव क्रमािंक - १३      लवषर् क्रमािंक - ११ 
दिनािंक- ११/१२/२०१७      

सूचक- मा. चिंद्रकािंत नखाते                                       अनुमोिक – मा.सलवता खुळे 

सिंिभा :- मा.बाबासाहबे लिभुवन र्ािंचे दिनािंक २८/११/२०१७ चे पि 

मा.बाबासाहबे लिभुवन र्ािंनी दिनािंक २८/११/२०१७ रोजी दििेल्र्ा पिानुसार प्रभाग क्र.२७ मिीि 

छिपती चौक त ेभैय्र्ावाडी कड ेजाणा-र्ा   रस्त्र्ािा स्व.िोकनेत े “ गोपीनाथ रावजी मुिंढे साहबे मागा” अस े    

नामकरण करण्र्ात र्ावे तसचे िोकनते ेस्व.गोपीनाथ रावजी मुिंड ेसाहबे मागा र्िक मुिंडसेाहबेािंच्र्ा जर्िंती 
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दिनापर्ांत (१२-१२-२०१७) पर्ांत त्र्ा जागेवर िावण्र्ात र्ावा.  सभावृत्ािंत कार्म होण्र्ाची वाट न पाहता 

ठरावानुसार कार्ावाही करणेत र्ावी. 

                                   सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
 

 

र्ानिंतर मा.सभापती र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे. 

 
   

                       

                अध्र्क्ष 

                                                                                    ग प्रभाग सलमती 

                थेरगाव– ३३.                         

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेिीर् कार्ाािर्, थेरगाव - ३३ 

क्र-गक्षेका/कालव/२/    /२०१७ 
दिनािंक -    २६/१२/२०१७   

                                        प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षेिीर् कार्ाािर्, 

  थेरगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी                               

      २/- आपल ेविभागाशी संबंवित असणा-या विषयाबाबत झालेल्या  

    ठरािानुसार काययिाही करणेत यािी. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  


