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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक- ०५ 

सभावतृ्ािंत  

 

 दिनािंक - ०७/१२/२०१७                   वेळ िपुारी २:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा गुरुवार दिनािंक  

०७/१२/२०१७ रोजी िपुारी २.०० वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे  “सिंत ज्ञानशे्वर महाराज”  

सभागृहामध्र् ेआर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभसे खािीिप्रमाण ेमा.नगरसिस्र् उपलस्ित 

होते. 

१) मा.घिुे नानी उर्य  लहराबाई गोवर्यन  - अध्र्क्षा 

२) मा.िक्ष्मणशेठ सोपान सस्ते 

३) मा.डोळस विकास हरिश्चदं्र 

४) मा.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

५) मा.गोफण ेअनुिाधा दवेिदास 

६) मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी 

७) मा.बारस ेलप्रर्ािंका प्रलवण 

८) मा.श्री.सिंतोष (आण्णा) ज्ञानेश्वर िोंढे 

९) मा.प्रा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाण े

 

 तसेच खािीिप्रमाण ेअलर्कारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.चिंद्रकािंत इिंििकर - क्षेत्रीर् अलर्कारी, मा.श्री.प्रमोि काशीकर – प्रशासन अलर्कारी 

मा.श्री.जीवन गार्कवाड, कार्य अलभर्िंता (स्िापत्र्), मा.श्री.बोरावके डी.एच. उपअलभर्िंता 

(स्िापत्र्). मा.श्री.बी.पी.िािंड े उपअलभर्िंता (लवद्युत) मा.श्री.व्ही.सी.काळे- उपअलभर्िंता 

(स्िापत्र्), मा.श्री.ए.के. कोंड े – उपअलभर्िंता (पा.पु.), मा.श्री.िविंड े एस.के. – उपअलभर्िंता 

(पा.पु.), मा.श्री.राऊत व्ही.एस. – क.अलभर्िंता (पा.प.ु), मा श्री.सिंिशे खडतरे – उपअलभर्िंता, 

बीआरटीएस,  मा. श्री. कोतकर पी.बी.क.अलभर्िंता (पा.पु.), मा.श्री.आर.व्ही पशिंि े- उपअलभर्िंता 

(स्िापत्र्), श्री.डी.डी.गवळी - उपअलभर्िंता (ज.लन.), मा.श्री. लबडकर के.व्ही. -िेखालर्कारी, 

मा.श्री.प्रभाकर तावरे - सहा.आरोग्र् अलर्कारी, श्री.सिंिीप ठोकळे - क.अलभर्िंता (ज.लन.), 

मा.श्री.ए.आर.र्डस - क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.गनबोटे ए.पी. क.अलभर्िंता(स्िापत्र्), मा.जार्व 

व्ही.के.- क.अलभर्िंता, स्िापत्र् उद्यान, मा.श्री.लनखीि र्ें डर क.अलभर्िंता, स्िापत्र् उद्यान, 

श्री.गार्कवाड पी.आर.मुख्र्ाध्र्ापक माध्र्.लवद्यािर्,भोसरी,, श्री.ए.आर.जार्व -  मुख्र्ाध्र्ापक 

माध्र्.लवद्यािर्, भोसरी, श्रीम.जे.आर.पवळे- समुह सिंघटक, ना.लव.र्ो.पपिंपरी, श्री.रु्गे एन.जे.-प्र. 

क्रीडा पर्यवेक्षक, ह ेअलर्कारी / कमयचारी सभसे उपलस्ित होते.  
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  -------  

 

त्र्ानिंतर  खािीिप्रमाणे सूचना मािंडणेत आिी- 

     ----- 
 

१ सुचक- मा. सागर गवळी     अनुमोिक- मा. लप्रर्ािंका बारस े
 

मा.सभापती इ क्षते्रीर् कार्ायिर्, सौ.लभमाताई पोपट रु्गे र्ा आज आजारी असल्र्ाने सभागृहात  

उपलस्ित नसल्र्ामुळे आजच्र्ा सभेच्र्ा अध्र्क्षस्िानी मा.वहिाबाई (नानी) घलुे   र्ािंची   लनवड करणेत 

र्ावी. 

       सदि सुचना सिाानुमते मान्र् झाली 

      ----- 

             ( मा. मा.वहिाबाई (नानी) घलु ेर्ािंनी सभचे ेअध्र्क्षस्िान लस्वकारिे )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

  ------ 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभा कामकाजात िाखि 

करुन घणेते आि.े                           

  ----- 

लवषर् क्रमािंक – १)  बॅडपमिंटन हॉि नामकरणाबाबत मा.लप्रर्ािंका प्रलवण बारसे र्ािंचे 

                          दिनािंक ७/१२/२०१७ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक – २)  दिघी र्ेिीि महोिव मिंिीराशेजारी स्वागत कमान उभारणेबाबत  

                          सौ.लनमयिा मनोज गार्कवाड र्ािंचे दिनािंक ७/१२/२०१७ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक – ३) दिघी र्ेिीि स.निं.७३ समोरीि चौकास र्मयवीर सिंभाजी चौक असे नामकरण  

                         करणेबाबत सौ.लनमयिा मनोज गार्कवाड र्ािंचे दिनािंक ७/१२/२०१७ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक - ४) दिघी र्ेिीि स.निं.३ र्ेिीि गार्कवाड नगरमर्ीि जिकुिं भास कै.राघोबा िािा  

                          गार्कवाड जिकुिंभ अस ेनामकरण करणे आलण स.निं.२ जुना च-होिी रस्ता र्ा  

                          रस्त्र्ािा कै.मारोती गार्कवाड अस ेनामकरण करणेबाबत सौ.लनमयिा मनोज   

                          गार्कवाड र्ािंचे दिनािंक ७/१२/२०१७ चे पत्र. 

  ------                            

              अ) दिनािंक ०२/११/२०१७ रोजीची रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रम पलत्रका ०४)  

                      सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केि.े       

      -------- 

 र्ानिंतर सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते आििे ेऐनवळेच ेलवषर् घणेते आि.े  

     ------ 

ठराव क्रमािंक -  १९    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक - ०७/१२/२०१७ 

सूचक- मा.सौ.वियांका बािस े    अनुमोिक – मा.सागि गिळी   

सिंिभय – मा.कायाकािी अवियंता विद्युत यांचेकडील पत्र क्र.इक्षेका/लवद्युत/३/कालव/ ४२७/  

          २०१७,  दिनािंक ९/११/२०१७ च े लवषर्पत्र. 

    इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्ाकडीि लवद्युत लवभागामध्र्े सन २०१७-१८ च ेअिंिाजपत्रका  

च्र्ा तरतूिमध्र्े अस्िार्ी आस्िापना र्ा िेखालशषायवर र.रु. ३,००,०००/-    इतकी तरतिू 

करण्र्ात आिेिी आह.े  इ क्षेत्रीर् लवभागात ५ (पाच) प्रलशक्षणािी वीजतिंत्री व तारतिंत्री र्ा  

पिावर काम करीत आहते. प्रलशक्षणािी र्ािंचे लवद्यावेतन  ह े माह े जुिै २०१७, ऑगस्ट 

२०१७, सप्टेंबर २०१७ र्ा तीन मलहन्र्ाचे  लवद्यावेतन िणेे बाकी आह.े  
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अ

.

क्र

. 

िेखा 

लशषयकाचे 

नािंव 

सन २०१७-१८ 

ची तरतूि 

आवश्र्क 

तरतूि वाढ 

करावर्ाची 

रक्कम 

आवश्र्क 

तरतूि घट 

करावर्ाची 

रक्कम 

सुर्ारीत तरतूि 

सन २०१७ 

२०१८ 

१ अस्िार्ी 

अस्िापना 

३,००,०००/- १,५०,०००/- ० ४,५०,०००/- 

२ स्िार्ी 

अस्िापना 

३,७८,००,०००/- ० १५००००/- ३,७६५०,०००/- 

 

 सबब सध्र्ा अस्िार्ी अस्िापना र्ा िखेालशषायवर असिेिी र.रु.३,००,०००/- 

तरतूि कमी पडत असनू र्ेणारा प्रस्तावीत खचय िक्षात घेता सन २०१७-१८ साठी सिरची 

तरतूि  र.रु. १,५०,०००/- करण्र्ात र्ावी असे वाटते. त्र्ासाठी इ क्षेत्रीर् लवभागाच्र्ा 

स्िार्ी अस्िापना िेखालशषायवर  ३,७८,००,०००/- इतकी तरतूि आह.े सिर तरतूिीमर्नू 

एलप्रि २०१७ ते जुिै २०१७ अखरे झािेिा खचय २,४५,४१,६२९/- इतका आह ेव उवयरीत 

लशल्िक र.रु.१,३२,५८,३७१/- इतकी आह.े सबब स्िार्ी अस्िापना र्ा िेखालशषयकावरुन 

र.रु.१,५०,०००/- इतकी तरतूि अस्िार्ी आस्िापना िेखा लशषयकावर वगय करता र्णे े

शक्र्  आह.े महाराष्ट्र अलर्लनर्म १९४९ किम १०३ अन्वर् ेएका अियसिंकल्पीर् लशषयकातून 

िसु-र्ा अियसिंकल्पीर् लशषयकामध्र्े वगय करावर्ाच्र्ा रक्कमा लनर्मानुसार वगय करता र्ेत 

असल्र्ाने सिरचा लवषर्ास मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े  सिरचा ठराव कार्म होणेची वाट न 

पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

    सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

      ------ 

ठराव क्रमािंक -  २०    लवषर् क्रमािंक - २ 

दिनािंक - ०७/१२/२०१७ 

सूचक- मा.सागि गिळी     अनुमोिक – मा.िा.सोनाली गव्हाण े  

सिंिभय –  मा.सभापती सौ.लभमाबाई पोपट रु्गे र्ािंचे दि नािंक २३/११/२०१७ चे पत्र आलण  

           नगरसिस्र् श्री. सागर गवळी र्ािंची दिनािंक ७/१२/२०१७ ची उपसूचनाबाबत. 

 प्रभाग क्रमािंक ७ भोसरी र्ेिीि स.न. १ मर्ीि प्रके्षक गॅिरीिा  समाजभूषण वस्ताि 

कै.सिालशव रामभाऊ रु्गे र्ािंच नाव िणेेबाबत तसेच क्रीडा सिंकुििा  समाजभूषण वस्ताि  
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कै.सिालशव रामभाऊ रु्गे र्ािंचे नािंव िणेेच्र्ा लवषर्ास मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े  सिरचा ठराव 

कार्म होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

    सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

      ------ 

सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते आििे ेऐनवळेच ेलवषर् घणेते आि.े 

ठराव क्रमािंक -  २१    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक - ०७/१२/२०१७ 

सूचक- मा.वहिाबाई(नानी)घुल े    अनुमोिक – मा.विकास डोळस   

सिंिभय – मा.सौ.लप्रर्ािंका बारसे र्ािंचे दिनािंक ०७/१२/२०१७ चे पत्र. 

 प्रभाग क्रमािंक गिंगोत्री पाकय , भोसरी र्िेीि बॅडपमिंटन हॉििा कै.सुरेश नारार्ण बारस ेबॅडपमिंटन 

हॉि अस ेनामकरण करण्र्ास मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े 

         सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                                  ------       

ठराव क्रमािंक -  २२    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक - ०७/१२/२०१७ 

सूचक- मा.वहिाबाई(नानी)घुल े    अनुमोिक – मा.विकास डोळस   

सिंिभय - मा.सौ.लनमयिा मनोज गार्कवाड र्ािंचे दिनािंक ०७/१२/२०१७ चे पत्र. 

 प्रभाग क्रमािंक ७ दिघी र्ेिीि महािवे मिंिीरा शेजारीि साई पाकय  जाणा-र्ा रस्त्र्ावर स्वागत 

कमान उभारणसे मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े 

    सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

      ------       

ठराव क्रमािंक -  २३    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक - ०७/१२/२०१७ 

सूचक- मा.वहिाबाई(नानी)घुल े    अनुमोिक – मा.विकास डोळस   

सिंिभय - मा.सौ.लनमयिा मनोज गार्कवाड र्ािंचे दिनािंक ०७/१२/२०१७ चे पत्र. 

  दिघी र्िेीि स.निं.७३, लशविशयन समोरीि चौकास र्मयवीर सिंभाजी चौक अस े नामकरण 

करण्र्ास  मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े   

    सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 
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         ------

    

ठराव क्रमािंक -  २४    लवषर् क्रमािंक- ४ 

दिनािंक - ०७/१२/२०१७ 

सूचक- मा.वहिाबाई(नानी)घुल े    अनुमोिक – मा.विकास डोळस   

सिंिभय – मा.सौ.लनमयिा मनोज गार्कवाड र्ािंचे दिनािंक ०७/१२/२०१७ चे पत्र. 

          दिघी र्िेीि स.निं.३, गार्कवाडनगर, दिघी पुणे – १५ र्िेीि पाणीपुरवठा चािू असिले्र्ा 

जिकुिं भास कै. राघोबा िािा गार्कवाड असे नामकरण करण्र्ास  आलण स.निं.२ जुना च-होिी रस्ता 

र्ा रस्त्र्ािा कै.मारोती गार्कवाड असे  नामकरण करण्र्ास मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह े   

   सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

      ------   

 यानंति मा.सिापती र्ािंनी आभार मानून सभा सिंपल्र्ाचे  जाहीर केि.े  

     

                                                                                    

           सही/- 

   सौ.लहराबाई (नानी) घिु े

                             अध्र्क्षा 

                                                                                           इ प्रभाग सलमती 

                                                    भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९. 

क्र-इक्षेका/कालव/४/१३०२/२०१७ 

दिनािंक-  २१/१२/२०१७                            सही/-          

            प्रशासन अलर्कारी तिा  

        सलचव (सभाशाखा) 

                                                         इ क्षेिीर् कार्ायिर् 

    भोसरी – ३९. 

 

 

प्रत- सवय सिंबिंलर्त शाखाप्रमुख व शाखालर्कारी           

      र्ािंचेकड ेपुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना. 
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