
 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 
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सिस्य/ सिस्या, गप्रभागसलमिी 

पपिंपरीपचिंचवडमहानगरपालिका 

थेरगाव, पुणे-४११०३३ 

 

  लवषय: पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा 

                          सोमवार दि. ७/५/२०१८ रोजी आयोलजि केिेबाबि. 

 

महोिय / महोिया, 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या मा.ग प्रभाग सलमिीची मालसकसभा सोमवार दिनािंक 

७/५/२०१८ रोजी सकाळी ११.००वाजिा ग क्षेत्रीय कायााियािीि “ग्रामिवैि बापुजी बुवा सभागृह ” 

येथे आयोलजि करणेि आिी आह.े सोबि सभेची कायापलत्रका जोडिी आह.े 

सभेसआपणउपलस्थिरहावेहीलवनिंिी. 

 

आपिा लवश्वास ू

 

 

प्रशासन अलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

गप्रभागसलमिी 

 

 

 

प्रि – सवा सिंबिंलिि शाखाप्रमुख व शाखालिकारी 

 

 

 

 

 



 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग सलमिी 

कायापलत्रका क्रमािंक २ 
 

दिनािंक: ७/५/२०१८      वेळ: सकाळी ११.०० वाजिा 

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

 

पपिंपरीपचिंचवड महानगरपालिका ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा सोमवार दिनािंक ७/५/२०१८ 

रोजी सकाळी ११.०० वाजिा ग क्षेत्रीय कायााियािीि “ ग्रामिवैि बापुजी बुवा सभागृह” येथे 

आयोलजि करणेि आिी आह.े सिर सभेि खािीिप्रमाणे कामकाज होईि. 

 
 

१) दि. ५/३/२०१८ च ेमालसक सभेचा सभावृत्ािंि ( कायाक्रमपलत्रका क्र. ९ ) कायम करणे. 

२) दि.२६/४/२०१८ रोजीच ेलवशेष सभेचा सभावृत्ािंि ( नामलनिलेशि स्वीकृि सिस्य लनवड) 

कायम करणे 

३) दि.२७/४/२०१८ रोजीचे लवशेष सभेचा सभावृत्ािंि (कायाक्रम पलत्रका क्र.१) कायम करणे. 

 

लवषय क्रमािंक – १)मा.उषा वाघेरे यािंनी दिनािंक ३/०२/२०१८ रोजी दििेल्या पत्रानुसार पपिंपरी वाघेरे  

              येथीि जििरण ििावास “ श्रीमिंि छत्रपिी सिंभाजी महाराज ” असे नामकरण करणेस  

              मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक – २) कायाकारी अलभयिंिा स्थापत्य यािंचे जा.क्र.गक्षेका/स्था/कालव/३७१/२०१८  

दि.२८/३/२०१८ च ेपत्रान्वये श्री.ऍड सुभाष सावन माछरे यािंची सिस्य िरूसिंचार  

सल्िागार सलमिी भारि सरकार म्हणुन पुणे  लजल्हयासाठी लनवड झािी असुन त्यािंचे  

नावाचे एकुण िोन नामफिक िावणेबाबि सिंिर्भाय पत्रान्वये मागणी केिी आह.े  िरी  

सिरचा नामफिक िावणेस मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक – ३) मा.सिंदिप बाळकृष्ण् वाघेरे यािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पत्रानुसार पपिंपरी पचिंचवड  

महानगरपालिकेिफे प्रभाग क्र.२१ मिीि लजजामािा हॉलस्पटि जवळ उभारण्याि आिेल्या 

कमानीस “लशवस्फुिी स्मारक” पपिंपरी वाघेरे गाव कड े असे नामकरण करण्यास मान्यिा 

िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

 

 



 लवषय क्रमािंक – ४) मा.सिंदिप बाळकृष्ण् वाघेरे यािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पत्रानुसार प्रभाग क्रमािंक  

२१ मिीि पपिंपरी  वाघेरे गावािीि नव्याने लवकलसि होणा-या १८ मीटर डी पी 

रस्त्यामध्ये िक्ष्मी रेलसडन्सी जवळीि चौकामध्ये िमावीर  सिंभाजी महाराज स्मृिी लशल्प 

उभारण्यास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक – ५) मा.सिंदिप बाळकृष्ण् वाघेरे यािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पत्रानुसार प्रभाग क्रमािंक  

२१ मिीि पपिंपरी वाघेरे गावािा कुस्िी खेळाने नाविौदकक लमळवुन दििेिा आह.े  

राज्यपािळीवर खेळणारे मल्ि या गावामध्य ेघडिेिे आहिे.  येणा-या नवीन िरुण लपढीिा 

प्रोत्साहन लमळणेसाठी पवनेश्वर चौक, कापसे आळी येथे कुस्िी लशल्प उभारण्यास मान्यिा 

िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक – ६) मा.सिंदिप बाळकृष्ण् वाघेरे यािंचे दिनािंक ०२/०४/२०१८ चे पत्रानुसार  (प्रभाग  

क्र.२१)पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिके िफे लमपििंिनगर येथे पुनवासन प्रकल्प उभारण्याि 

आिा होिा.  सिर प्रकल्पाच्या जवळ सुभेिार रामजी आिंबेडकर नगर, लमपििंिनगर पुनवासन 

प्रकल्प  या नावे कमान उभारण्याि यावी.  िसेच सिर प्रकल्पाच्या बाजूच्या नाल्यावर स्िॅब 

टाकण्याि आिेिा आह,े त्याठठकाणी हॉकसा झोन  लवकसीि करण्यास मान्यिा िणेेबाबि 

लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक – ७) कायाकारी अलभयिंिा यािंचे जा.क्र.गक्षकेा/स्था/कालव/४५०/२०१८ दि.२८/४/२०१८ च े 

पत्रानुसार श्री.सिंभाजी बाळासाहबे बारणे यािंची पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या वृक्ष 

प्रालिकरण सलमिीच्या सिस्य पिी व श्रीम.मलनषा सिंभाजी बारण ेयािंची लवशेष कायाकारी 

अलिकारी पिी नुकिीच लनवड झािी असिेबाबि सिंिर्भाय पत्रान्वये कळलविे आह.े  िरी 

त्यािंचे नावाचे एकलत्रि एकुण चार नामफिक िावणेबाबि मागणी केिी आह.े  िरी सिरचा 

नामफिक िावणेस मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक – ८) मा.लनदकिा अजुान किम यािंचे दिनािंक २/५/२०१८ च ेपत्रानुसार प्रभाग क्र.२१ मिीि  

लमपििंिनगर पुनावसन प्रकल्प यािा “सभुिेार रामजी आिंबेडकर वसाहि” ह े नाव कमान 

टाकुन नाम िशालवण्याि यावे असे येथीि नागठरकािंचे म्हणणे आह े िरी सिर लवषयास 

मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक – ९) मा.लनदकिा अजुान किम यािंचे दिनािंक २/५/२०१८ च ेपत्रानुसार  लजजामािा चौकाि  

िीन ठठकाणी रस्िे फुटिाि, याठठकाणी वाहनािंची ये जा जास्ि प्रमाणाि होि  

असल्याकारणाने या ठठकाणी कसल्याही प्रकारचा िोका होऊ नये, िसेच जय पहिंि  

हायस्कुि मिीि येणा-या जाणा-या लवद्यार्थयाांची सिंख्या जास्ि आह.े  त्यामुळे या ठठकाणी 

गे्रडसेपरेटर टाकण्याची गरज आह.े  िरी सिर ठरावास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

 



 

लवषय क्रमािंक  – १०)  मा.लनदकिा अजुान किम यािंच ेदिनािंक २/५/२०१८ च ेपत्रानुसार  प्रभाग क्र.२१  

मिीि पपिंपरी गावािीि पवनेश्वर चौक यथेे नाव िणेेि यावे अशी मागणी येथीि नागठरक  

करि आह.े  त्यािंच्या मागणीनुसार “पिैवान भाऊसाहबे महािवे कापस”े असे नाव िणे्यास 

मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

 

     प्रशासनअलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

गप्रभागसलमिी 

 

पपिंपरीपचिंचवडमहानगरपालिका 

गक्षेत्रीयकायाािय, थेरगाव-३३ 

गक्षेका /४/कालव/४१/२०१८ 

दिनािंक : ३/०५/२०१८ 



  

  

  

 


