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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - १३ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक - ५/३/२०१९                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा मंगळवार 

दि.५/३/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापजुी बवुा 

सभागहृ”  र्ेथ े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उपलस्थत होते. 

 

१. मा.बाबासाहबे (बाबा)  लिभवुन   - सभापती 

२. मा.किम लनकीता अजुान 

३. मा. पवार मलनषा प्रमोि 

४. मा.बारणे अचाना तानाजी 

५. मा.अभभषेक गोव ंद बारणे   

६. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहबे 

८. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते 

९. मा.सिंदिप कालिनाथ गाड े       -      लस्वकृत सिस्र् 

१०. मा.गोपाळ कालिनाथ माळेकर  -      लस्वकृत सिस्र् 

११. मा.लवनोि हनुमिंत तापकीर       -     लस्वकृत सिस्र् 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, श्री.ए.के.सपेु  - िेखालिकारी,  श्री.एस.एस.कुिकणी –   

सहा.आरोग्र् अलिकारी, श्री.िवेन्ना गट्टुवार – कार्ाकारी अलभर्िंता (स्थापत्र्),श्री.व्ही.बी.ओहोळ, 

श्री.लवजर्कुमार काळे – उपअलभर्िंता स्थापत्र्, श्री.आर.डी.सुर्ाविंिी -   कलनष्ठ अलभर्िंता(BRTS), 

श्री.बाबासाहबे गिबिे - कार्ाकारी अलभर्िंता,लवद्युत, श्रीमती  अनुश्री कुिं भार – उप अलभर्िंता,लवद्युत, 

श्री.पी.पी.पाटीि – कार्ाकारी अलभर्िंता, जिलन:सारण, 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.जे व्ही पटेि – सहाय्र्क उद्यान अलिक्षक इ. कमाचारी उपलस्थत होते.  
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सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा सुरवात  करणेत र्ेत आह.े   

 
 

 

१) दि. ५/२/२०१९ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रम पलिका क्र. ११ ) 

कार्म करणेत र्ेत आह.े 

२) दि.१६/२/२०१९ चे लविेष सभेचा सभावृत्ािंत (कार्ाक्रम पलिका क्र.१२) 

कार्म करणेत र्ेत आह.े  

 

 

ठराव क्रमािंक -  ३६     लवषर् क्रमािंक - १ 

दिनािंक-   ५/०३/२०१९      

सूचक- मा.कैिास बारण े            अनुमोिक- मा.अलभषेक बारण े

सिंिभा –  मा. लनकीता किम र्ािंचे दिनािंक १९/१२/२०१८ चे पि.. 

मा.लनकीता किम र्ािंचे दिनािंक १९/१२/२०१८ चे पिानुसार प्रभाग क्र.२१ लमपििंिनगर  पपिंपरी र्ा 

ठठकाणी सिंतोषी माता मिंिीरामागे सावाजलनक वाचनािर् बािंिणेत र्ावे, तरी सिर जागा लह पालिकेच्र्ा 

मािदकची असुन त्र्ा ठठकाणी वाचनािर् व समोरीि बाजुस लसमेंट कााँदक्रटीकरण करुन िणे्र्ास मान्र्ता 

िणेेत र्ेत आह.े 

                         सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक - ३७      लवषर् क्रमािंक - २ 
दिनािंक-   ५/०३/२०१९      

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

सिंिभा –  मा.डब्बु आसवानी (लहरानिंि) र्ािंचे दिनािंक ४/०२/२०१९  चे पि.. 

 ऍड.जी.डी.चािंिवानी ह ेग प्रभागातीि नागठरक होत.े  त ेसन १९६० मध्र्े पपिंपरीत वास्तव्यास  आि े

होते.  त्र्ािंनी पपिंपरी कॅम्प व पसिंिी समाजासाठी खुप मोठे र्ोगिान दििेिे होत.े  तरी पपिंपरी िहराची व पसिंिी 

बािंिवािंच्र्ा आर्थाक प्रगतीची उभारणी करण्र्ासाठी त्र्ािंच्र्ा िरुिषृ्टीन े दि सेवा लवकास बाँकेची स्थापना त्र्ािंनी 

केिी व ते प्रथम बाँकेचे चेअरमन असनू, सन २००७ सािापर्ंत बाँकेच ेडार्रेक्टर र्ा पिावर कार्ारत हात.े  

तसेच ते स्वतिंि सनेानी हमुे किानी र्ािंच्र्ा नावािंनी त्र्ािंनी कोऑप हौ.सोसार्टी  स्थापन करुन त्र्ाअिंतगात 

पसिंिी बािंिवािंच्र्ा ऐकीिा घट्ट करण्र्ाचे कार्ा िखेीि केि ेआह.े 

 तसेच ते समाजातीि गोरगरीब िोकािंसाठी मोर्त न्र्ार्ािर्ीन कामे करार्चे, ते लसटी र्ोरम 

पपिंपरीचे चेअरमन होते.  ते पपिंपरी टेक्सटाईल्स टे्रड असोलसएिनचे सलचव िखेीि होत े व राष्ट्रीर् पसिंिी 

पिंचार्तीचे ते चेअरमन होते.  असे बहुअर्ानी कतुात्ववान सामालजक जालणव असणारे ज्र्ेष्ठ ऍडव्होकेट 

जी.डी.चािंिवानी र्ािंच ेकार्ा िोकािंना प्रेरणा िणे्र्ासाठी व िोकािंच्र्ा मनात त्र्ािंच्र्ा लवषर्ीचा सन्मान 
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 वाढवण्र्ासाठी ते वास्तव्य करीत असिेल्र्ा ठठकाणाच्र्ा मागाािा/चौकािा त्र्ािंचे स्व.ऍड.गोपविंिराम 

िािुमि चािंिवानी असे नामकरण िणे्र्ास स्थापत्र् लवभागाचा अलभप्रार् घेऊन मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                           सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा 

------ 

 

 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/     /२०१९ 
दिनािंक -     /०३/२०१९   

                                              प्रिासन अलिकारी तथा सलचव (सभािाखा) 

                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

प्रत- सवा सिंबिंलित िाखाप्रमुख व िाखालिकारी   

                           २/- आपले भ भागाशी संबंभित असणा-या भ षयाबाबत झालेल्या ठरा ानुसार भनयमािीन 

कायय ाही करणेत या ी, यासंदभायत   ेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


