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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमती, पचिंचवड ४११ ०३३ 

कार्यपलिका क्र. ४  

सभावतृ्ािंत  

(दिनािंक ६/०८/२०१९ ची तहकुब सभा) 

दिनािंक :-  ९/९/२०१९                         वेळ :- िपुारी १२.१५  वा. 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ब प्रभाग सलमतीची  दिनािंक ६/०८/२०१९ ची तहकुब 

मालसक सभा आज सोमवार दिनािंक ९/०९/२०१९ रोजी िपुारी १२.१५ वा. ब प्रभाग कार्ायिर्ाचे छिपती 

लिवाजी महाराज सभागृहामध्र्े आर्ोलजत करणेत आिी होती.  प्रस्ततु सभसे खािीिप्रमाणे सन्मा. 

नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

१. मा.करुणा िेखर पचिंचवड े     -  अध्र्क्ष 

२. मा.प्रज्ञा महिे खानोिकर 

३. मा.नामिवे जनाियन ढाके 

४. मा.माधुरी कुिकणी उर्य  मोनाताई  

५. मा.सलचन बाजीराव पचिंचवड े

६. मा.सुरेि लिवाजी भोईर  

७. मा.अलिनी गजानन पचिंचवड-ेपाटीि  

८. मा.राजेंद्र तानाजी गावड े 

९. मा.लनता लविास पाडाळे 

१०. मा.उषा दििीप काळे  

११. मा.सिंतोष अिंकुि कोकणे  

१२. मा.लवठ्ठि भोईर -        नामलनििेीत सिस्र् 

 

र्ालिवार् खािीि प्रमाणे अलधकारी / कमयचारी उपलस्ित होते. 

 

 श्री.सिंदिप खोत – क्षेिीर् अलधकारी, श्रीमती प्रभा गाडकेर – प्रिासन अलधकारी, श्री.प्रिािंत पाटीि 

- कार्यकारी अलभर्िंता, स्िापत्र् लवभाग, श्री.इ.बी.पाटीि -  कार्यकारी अलभर्िंता,लवद्यतु,श्री.कुिं डलिक िरवड े

– सहा.आरोग्र् अलधकारी,  मा.आर.एम.इिंगळे – उपअलभर्िंता स्िापत्र् लवभाग, मा.सी.एन.धानोरकर, 

उपअलभर्िंता स्िापत्र् लवभाग, श्री.िवेकते – कलनष्ठ अलभर्िंता,लवद्यतु, श्री.मोन े– कलनष्ठ अलभर्िंता, स्िापत्र्, 

श्री.नरोटे – उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, उद्यान, श्रीमती अमृता िागु – िेखालधकारी इत्र्ािी.  
 

सवयप्रिम मा. सभाध्र्क्ष करुणाताई िेखर पचिंचवड े र्ािंनी उपलस्ितािंचे स्वागत करुन  सभेच े

कामकाजास सुरुवात  केिी.   
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दिन ांक २/०७/२०१९ रोजीच  सभ वतृ् ांत क्र.३ क यम करणेत आल . 

ठराव क्र. ३      लवषर् क्र. १ 

दि. ९ /९/२०१९       

सुचक :  मा.राजेंद्र गावड े                        अनुमोिक: मा.अलिनी पचिंचवड े       

सिंिभय :- मा.कार्यकारी अलभर्िंता र्ािंचे जा.क्र.स्िा/बीआरटीएस/६५७/२०१९  

           दि.२०/०७/२०१९ चे पि 

 

मा.कार्यकारी अलभर्िंता र्ािंचे जा.क्र.स्िा/बीआरटीएस/६५७/२०१९ दि.२०/०७/२०१९ च े

पिानुसार पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका हद्दीतीि सािंगवी ते दकवळे बीआरटी मागायिा श्री छिपती 

लिवाजी महाराज र्ािंचे नाव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेबाबत  लवचार करणे. सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न 

पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करणेत र्ावी. 

सिरचा  ठराव सवायनुमत ेमान्र् झािा. 

  ---------- 

 

 

ठराव क्र. ४      लवषर् क्र. २ 

दि. ९ /९/२०१९       

सुचक :  मा.नामिवे ढाके                        अनुमोिक: मा. सिंतोष कोकणे      

सिंिभय :- मा. सिंतोष कोकणे र्ािंचे दि.२२/०७/२०१९ चे पि 

 

मा.सिंतोष कोकणे र्ािंचे दि.२२/०७/२०१९ चे पिानुसार, वॉडय क्र.२२ काळेवाडी नढेनगर र्ा 

ठठकाणी वैभव पॅराडाईज सोसार्टी िेजारीि ०९.०० मी रस्ता चौकािा िोकािंच्र्ा मागणीनुसार 

डॉ.बाबासाहबे  आिंबेडकर चौक अस ेनाव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ते आह.े  सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट 

न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करणेत र्ावी. 

                                            सिरचा  ठराव सवायनमुते मान्र् झािा. 

  ---------- 
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वरीि प्रमाणे सभेचे कामकाज झािे मा. करुणाताई िेखर लचचवड ेर्ािंनी सवय उपलस्ितािंचे आभार 

मानून सभा सिंपल्र्ाचे जालहर केिे.  

         

 

[करुणाताई िेखर पचिंचवड े] 

अध्र्क्ष 

ब प्रभाग सलमती, पचिंचवड 

 

पपिंपरी पचिंचव महानगरपालिका, 

ब प्रभाग कार्ायिर्, पचिंचवड ३३ 

जा. क्र. बक्षे/सभािाखा/२/कालव/१२/२०१९. 

दिनािंक : ३०/ ०९ /२०१९           

             

 प्रिासन अलधकारी तिा 

 सलचव(  सभािाखा ) 

ब प्रभाग सलमती 

प्रत -सवय सिंबिंलधत िाखाप्रमुख व िाखालधकारी  

       र्ािंचेकड ेपुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना   


