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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ६ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक -  ४/११/२०१९                 वेळ -  सकाळी ११ :०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मासिक िभा सोमवार दि.४/११/२०१९ 
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 –  िभापती 

२. मा.किम लनकीता अजुान  

३. मा.पवार मलनषा प्रमोि 

४. मा.अलभषेक गोपविंि बारणे 

५. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

६. मा.भोसिे सलचन सरेुश 

७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहबे 

८. मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभुवन 

९. मा.सुलनता हमेिंत तापकीर 

१०. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखात े

११. मा.सिंदिप कालशनाथ गाड े       -      लस्वकृत सिस्र् 

१२. मा.लवनोि हनुमिंत तापकीर       -     लस्वकृत सिस्र् 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

              श्रीमती लस्मता झगड े – क्षेलिर् अलिकारी, श्री रमेश वस्ते  - प्रशासन अलिकारी, 

श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, श्रीमती अमृता िागु -  िेखालिकारी, श्री.एस.डी.पनिंबाळकर – 

आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.गट्टुवार – कार्ाकारी अलभर्िंता, , बीआरटीएस, श्री.लवनर् ओहोळ – उपअलभर्िंता, 

स्थापत्र्,  श्री.लवजर्कुमार काळे – उपअलभर्िंता, स्थापत्र्,श्री.अतुि जोशी – कलनष्ठ अलभर्िंता 

स्थापत्र्,श्री.बाबािाहबे गलबल े – कार्चकारी असभर्ंता,सिद्युत, श्रीमती अनुश्री कुिं भार – उपअलभर्िंता 

लवद्युत, श्री.पी पी पाटील – कार्चकारी असभर्ंता,श्री.मोने उमेश – उपअलभर्िंता,जिलन:सारण, श्री.बोरस े

एम डी, श्री.रोकड ेजर्विंत, श्रीमती गोखिे 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 एि एि – 

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.  
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        सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा सरुवात  करणेत आिी. 

 

 

दि. ४/०९/२०१९ रोजीच ेमालसक सभचेा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रम पलिका क्र.५  ) कार्म करणेत आिा . 

 

ठराव क्रमािंक - १८      लवषर् क्रमािंक - १ 

दिनािंक-  ०४/११/२०१९      

सूचक- मा.कैलाि बारणे      अनुमोिक- मा.असभषके बारणे 

सिंिभा –  मा. मार्ा बारणे र्ािंचे दिनािंक १७/६/२०१९ चे पि 

मा.मार्ा बारणे र्ािंच े दिनािंक १७/६/२०१९ च े पिानुसार मौज े थेरगाव सवे निं.१४/२                       

जर्भवानी नगर सिर भागातीि वाढती रहिारी िक्षात घतेा ९ मीटर रस्ता करण्र्ास                       

महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्म मिीि किम २०५ अन्वर्े मान्र्ता िणेे कामी व                       

सुचना व हरकती अिंलतम लनणार् घेणेकामी सिरचा लवषर् पुढीि कारवाई करण्र्ाकरीता व                       

शासनािा सिर प्रस्ताव सािर करण्र्ास माननीर् आर्ुक्त र्ािंना अलिकार प्रिान करण्र्ास                       

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                    सिर सिषर् मिंजुर करणेत र्ेत आह.े 

                                                              ----- 

ठराव क्रमािंक -         लवषर् क्रमािंक - २ 

दिनािंक-  ०४/११/२०१९      

सूचक- मा.                अनुमोिक- मा. 

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

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

(नवमहाराष्ट्र लवद्यािर्ामागे) र्ेथे सावाजलनक शौचािर्ाची  िरुावस्था  झािेिी असनु सिर ठठकाणी घाणीच े

साम्राज्र् पसरिे आह.े  त्र्ामुळे पठरसरातीि नागठरक हरैाण झािे असुन नागठरक सिरचे शौचािर् 

पाडण्र्ाची लवनिंती करीत आहते.    पठरसरातीि बहुतािंश नागठरकािंनी वैर्लक्तक शौचािर् बािंिुन घेतिेिी 

आहते.  तरी सिर   लवषर्ास मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

                    सिर सिषर् तहकुब करणेत र्ेत आह.े 

                                                              ----- 
 

ठराव क्रमािंक -         लवषर् क्रमािंक - ३ 

दिनािंक-  ०४/११/२०१९      

सूचक- मा.                      अनुमोिक- मा. 

सिंिभा –  मा.सुलनता तापकीर  र्ािंचे दिनािंक ८/०७/२०१९ च ेपि  
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मा.सुलनता तापकीर र्ािंचे दि.८/७/२०१९ च े पिानुसार मौजे रहाटणी र्ेथीि  स.न.६७,६८,६९ व 

७१ र्ा पठरसरातीि रस्ते किम २०५ अन्वर्े घोलषत करणेत र्ाव.े  मौज े रहाटणी र्ेथीि पुढीिप्रमाणे 

नागठरकािंच ेसोर्ीच ेिषृ्टीने आवश्र्क असिेने ते महाराष्ट्र महापालिका अलिलनर्माचे किम २०५ अन्वर्े घो 

लषत करणेत र्ावा, तसेच स.निं.५९ मिीि पुवा – पलिम १२.०० मी डी पी रस्त्र्ापासुन उत्रेकड ेजाणारा व 

तेथुन पुढे र्श कॉिनी स.न.६६,६७ च्र्ा हद्दीवर पिीमेकड ेजाण्र्ासाठी ६.००  मी.रस्त्र्ाची आवश्र्कता 

असिेने सिरचे रस्ते महाराष्ट्र महापालिका अलिलनर्माचे  किम २०५ अन्वर्े घोलषत करणेस मान्र्ता 

िणेेबाबत लवचार करणे. 

                                 सिर लवषर् िप्तरी िाखि करण्र्ात र्ेत आह.े 

                                                              ----- 
 

ठराव क्रमािंक -  १९       लवषर् क्रमािंक - ४ 

दिनािंक-  ०४/११/२०१९      

सूचक- मा.कैिास बारणे                    अनुमोिक- मा.अलभषेक बारणे 

सिंिभा –  मा. झामाताई बारणे र्ािंचे दिनािंक ५/०८/२०१९ चे पि 

मा.झामाताई बारणे र्ािंच े दिनािंक ५/०८/२०१९ चे पिानुसार प्रभाग क्र.२४ र्ेथीि वाकड पोलिस 

स्टेशन ( आर्ईवना सोसार्टी) समोरीि चौकास िोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे र्ािंचे नाव िणे्र्ात र्ाव.े  

थेरगाव डािंगेचौक र्थेीि बीआरटी रस्त्र्ावरीि उड्डाणपुिावर छिपती श्री लशवाजी महाराज र्ािंचे नाव 

दििेिे आह,े सिर पठरसर (चौक) डािंगे चौक र्ा नावान ेसिंपुणा शहरात ओळखिा जातो.  तरी पुिावरती डािंगे 

चौक नावाचा उल्िेख करावा, सिर िोन्ही ठठकाणाचे नावाचे र्िक तर्ार करुन िवकरात िवकर िावण्र्ास 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर सिषर् मिंजुर करणेत र्ेत आह.े 

                                                              ----- 
            

 

सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििे ेलवषर् खािीिप्रमाण े 
 

                                                              ----- 

ठराव क्रमािंक -  २०      लवषर् क्रमािंक - ५ 

दिनािंक-  ०४/११/२०१९      

सूचक- मा.झामाबाई बारणे     अनुमोिक- मा.अलभषेक बारणे 

सिंिभा –  मा.झामाबाई बारणे र्ािंचे दिनािंक ४/११/२०१९ चे पि 

मा.झामाबाई बारणे र्ािंचे दिनािंक ४/११/२०१९ च े पिानुसार, थरेगाव प्रभाग क्र.२४ मिीि 

स.२२/१ मध्र्े तुळजाई कॉिनी १ सिंचेती शाळा कमान पासनु टार्गर लजम पर्ंत मनपा रस्ता अलस्तत्वात 

आह.े  त्र्ापुढीि रस्ता नसिेने सागर प्रोव्हीजन स्टोअसा पासुन टार्गर लजम मागीि नाल्र्ापर्ंत ९ मी रुिंि 

रस्ता महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनर्म किम २०५ अन्वर्े घोलषत करुन सिर रस्ता लवकसीत करणेस 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                    सिर सिषर् मिंजुर करणेत र्ेत आह.े 

                                                              ----- 
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ठराव क्रमािंक -  २१      लवषर् क्रमािंक - ६ 

दिनािंक-  ०४/११/२०१९      

सूचक- मा.चिंद्रकािंत नखात े     अनुमोिक- मा. कैिास बारण े

सिंिभा –  मा.अलभषेक बारणे र्ािंचे दिनािंक ४/११/२०१९ चे पि 

मा.अलभषेक बारण ेर्ािंच ेदिनािंक ४/११/२०१९ च ेपिानुसार थरेगाव र्ाटा त ेथेरगाव गावठाण रोड 

वरीि वनिवे नगर अलभलजत पाका  चौक र्ास िोकािंच्र्ा मागणीनुसार कोकोनट कॉनार असे नाव िणे्र्ास 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                    सिर सिषर् मिंजुर करणेत र्ेत आह.े 

                                                              ----- 

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

सवांचे 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/ ५०/२०१९ 
दिनािंक -  २०/११/२०१९   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी   

 

                           २/- आपले सिभागाशी िंबंसित अिणा-र्ा सिषर्ाबाबत झालेल्र्ा ठरािानुिार सनर्मािीन 

कार्चिाही करणेत र्ािी, र्ािंदभाचत  िेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही. 

 

 


