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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ७ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक -  २/१२/२०१९                 वेळ -  सकाळी ११ :०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची माससक सभा सोमवार दि.२/१२/२०१९ 
रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापजुी बवुा सभागहृ”  र्ेथे आर्ोजीत 

करणेत आिी होती सिर सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्थत होते. 

 

१. मा.बारणे अर्चना तानाजी –  सभापती 

२. मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे  

३. मा.अलभषेक गोपविंि बारणे 

४. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

५. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

६. मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभुवन 

७. मा.सलवता बाळकृष्ण खुळे 

८. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

९. मा.सिंदिप कालशनाथ गाड े       -      लस्वकृत सिस्र् 

१०. मा.गोपाळ कालशनाथ माळेकर       -     लस्वकृत सिस्र् 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

              श्रीमती लस्मता झगड े – क्षेलिर् अलिकारी, श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, , 

श्री.एस.डी.पनिंबाळकर – आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.गट्टुवार – कार्ाकारी अलभर्िंता, , बीआरटीएस,  श्री.अतिु 

जोशी – कलनष्ठ अलभर्िंता स्थापत्र्,श्री.बाबासाहबे गलबल े– कार्चकारी असभर्ंता,सिद्युत, श्रीमती अनुश्री 

कुिं भार – उपअलभर्िंता लवद्युत, श्री.पी पी पाटील – कार्चकारी असभर्ंता,श्री.मोने उमेश – 

उपअलभर्िंता,जिलन:सारण, श्री.बोरसे एम डी, श्री.रोकड े जर्विंत, श्रीमती गोखि े एस एन – कलनष्ठ 

अलभर्िंता, पाणीपुरवठा, श्री सलतष तार्ड–े कलनष्ठ अलभर्िंता,लवद्युत, श्री.बिंडगर एस बी – कलनष्ठ 

अलभर्िंता,जिलन:सारण, श्रीम.सानप ए.व्ही, श्री.कोरेवार, श्री.गजपुरे व्ही पी, किाि आर् के – कलनष्ठ 

अलभर्िंता,स्थापत्र्, श्री.नरोटे एस एस – उपअसभर्ंता, स्थापत्र् उद्यान श्री.किम सी.टी – मुख्र्ाध्र्ापक, 

माध्र्लमक लवद्यािर्, थरेगाव ,श्री.डी.एन.गार्कवाड – उद्यान अलिक्षक,श्री.जे.व्ही.पटेि – सहा.उद्यान 

अलिक्षक, इ.कमाचारी उपलस्थत होते.  

 ----- 
          

        सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा सरुवात  करणेत आिी. 
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दि. ४/११/२०१९ रोजीच ेमालसक सभचेा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रम पलिका क्र.६  ) कार्म करणेत 

आिा. 

                                          खािीिप्रमाण ेसचुना मािंडणते आिी 

 

सुचक – मा.कैिास बारणे    अनुमोिक – मा.अलभषेक बारणे 

 

           दि.१/१२/२०१९ रोजी सार्िंकाळी िापोडी मैिाशुध्िीकरण प्िॅन्टचे काम चािु असतािंना २५ रु्ट 

खोि खड्डर्ात पडिेल्र्ा मजुरािा वाचवतािंना मातीचा ढीग पडुन श्री. लवशाि हनुमिंत जािव – र्ार्रमन 

र्ािंचे अपघाती लनिन झािेि ेआह.े त्र्ािंना श्रध्िािंजिी वाहणेत आिी. 

 

                                       सिर सुचना सवाानुमते मान्र् झािी. 

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

 

                            (सवाांनी िोन लमलनटे स्तब्ि उभे राहुन श्रध्िािंजिी अपाण केिी)  

 

ठराव क्रमािंक -  २२      लवषर् क्रमािंक - १ 

दिनािंक-  ०२/१२/२०१९      

सूचक- मा.कैलास बारणे      अनुमोिक- मा.असभषके बारणे 

सिंिभा –  मा. सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ८/०७/२०१९ चे पि  

   मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक ८/०७/२०१९ चे पिानुसार  पपिंपरी प्रभाग क्र.२१ मिीि  

गिंगवा चौक (नवमहाराष्ट्र लवद्यािर्ामागे) र्ेथे सावाजलनक शौचािर्ाची  िरुावस्था  झािेिी असुन सिर 

ठठकाणी घाणीचे साम्राज्र् पसरिे आह.े  त्र्ामुळे पठरसरातीि    नागठरक हरैाण झाि ेअसुन नागठरक सिरच े

शौचािर् पाडण्र्ाची लवनिंती करीत आहते.     पठरसरातीि बहुतािंश नागठरकािंनी वरै्लिक शौचािर् बािंिुन 

घेतिेिी आहते.  तरी गिंगवा चौक र्ेथीि शौचािर् पाडणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                    सिर सिषर् मिंजुर करणेत र्ेत आह.े 

                                                              ----- 
 

          

सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििे ेलवषर् खािीिप्रमाण े 
 

ठराव क्रमािंक -  २३      लवषर् क्रमािंक - २ 

दिनािंक-  ०२/१२/२०१९      

सूचक- मा. लनिेश बारणे      अनुमोिक- मा.असभषेक बारणे 

सिंिभा –  मा. सिंदिप वाघेरे र्ािंचे दिनािंक २७/११/२०१९ च ेपि  

मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंच े दिनािंक २७/११/२०१९ चे पिानुसार  प्रभाग क्र.२१ मिीि कै.अनसुर्ा 

नामिवे वाघेरे शाळेच्र्ा आवारामध्र्े पाणीपुरवठा लवभागामार्ा त २० िक्ष िीटर क्षमतेच्र्ा पाण्र्ाच्र्ा 

टाकीचे काम पुणात्वास आिेिे आह.े  सिरच्र्ा टाकीस पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेचे माजी कार्ाकारी 
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अलभर्िंता कै.दििीप गुिाबराव कुिळे असे नामकरण करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ते आह.े  सभावृत्ािंत  कार्म 

होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्ावाही करणेत र्ावी. 

                    सिर सिषर् मिंजुर करणेत र्ेत आह.े 

                                                              ----- 
 

मा.अलभषेक बारणे – प्रभाग क्र.२३ मिीि बापुजी बुवा मिंदिर ते तापदकर चौक र्ेथीि िोन्ही साईडिा व  

                         शाळेसमोर असिेल्र्ा अनलिकृत टप-र्ा काढण्र्ात र्ाव्या. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े, क्षेलिर् अलिकारी – सिर कार्ावाहीबाबत बािंिकाम परवानगी व अनलिकृत बािंिकाम  

                         लनमुािन लवभागास पिाव्िारे कळलवण्र्ात र्ेईि. 

 

 

 वरीिप्रमाणे नेमुन िणे्र्ात आिेल्र्ा कामकाजाचा आढावा पुढीि बैठकीमध्र्े घेण्र्ात र्ेईि असे सािंगुन 

सवाांचे आभार मानुन 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/ ५४ /२०१९ 
दिनािंक -   २०/१२/२०१९   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी   

 

                           २/- आपले सिभागाशी संबंसित असणा-र्ा सिषर्ाबाबत झालेल्र्ा ठरािानुसार सनर्मािीन 

कार्चिाही करणेत र्ािी, र्ासंदभाचत  िेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही. 

 

 


