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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग कार्ाािर् 

 कार्ािंलिका क्र. १० 

सभावतृ्ाांत  

दिनाांक : १३/११/२०१३     वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता  

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

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी माह े नोव्हेंबर २०१३ िंी मालसक सभा 

बुधवार दिनाांक १३/११/२०१३ रोजी ििुंारी १२.०० वाजता अ प्रभाग कार्ाािर्ातीि राजमाता 

लजजाऊ सभागहृ र्ेथे आर्ोलजत करण्र्ात आिी होती.  सभेस खािीि सन्मा. सिस्र् उिंलस्थत होत.े   

 

१) मा. जावेि रमजान शेख   - अध्र्क्ष  

२) मा. िंौर्णिमा रपवद्र (आप्िंा) सोनवि े

३) मा. भािेकर शाांताराम कोंलडबा ऊर्ा  एस के बािंू 

४) मा. म्हिेे सुरेश रांगनाथ 

५) मा.सौ.स्वाती प्रमोि साने 

६) मा.साने ित्ािर् बाबुराव (काका) 

७) मा.सार्कर अजर् शांकरराव 

८) मा. सौ.जाधव साधना रामिास 

९) मा. जाधव राहूि गिुाब 

१०) मा. बलहरवाडे नारार्ि सिालशव 

११) मा. सौ. िंवार सांगीता शाम  

१२) मा.सौ. उबाळे सुिभा रामभाऊ  

१३) मा.सौ.बोऱ्हाडे शुभाांगी सांजर् 

१४) मा. मांगेश श्रीकृष्ि खाांडेकर  

१५) मा.सौ.(लिंखिे) मराठे अलिनी अलजत 

१६) मा. सौ. भारती र्राांिे 

१७) मा.आर.एस.कुमार 

१८) मा.सौ.भािेराव प्रलतभा ज्ञानेिर 

१९) मा. िंाांढरकर लनिेश शांकरराव 

२०) मा.अलवनाश (िािा) टेकवडे 

२१) मा. सौ.काळभोर वैशािी जापििर  

 

र्ालशवार् मा.श्री.ज्ञानेिर ढेरे, प्रभाग अलधकारी, मा.आर्.वार्.सय्र्ि, कार्ाकारी अलभर्ांता 

(स्थािंत्र्), मा.श्री.िंव्हाि एस.एस., कार्ाकारी अलभर्ांता (लवद्युत), मा.लिर्ाकत लिंरजाि,े कार्ाकारी 

अलभर्ांता (िंािीिुंरवठा), मा.श्रीम. रेखा गाडकेर, प्रशासन अलधकारी, मा.श्री.िंी.जी.जाधव, िेखालधकारी, 

मा.श्री.के.डी.िरवड,े सहा.आरोग्र्ालधकारी, मा.श्री.एकनाथ ढवळे, उिंअलभर्ांता(जि लन:सारि), 

मा.श्री.सुलनि वाघुांड,े मा.श्री.राजेंद्र रािे, उिंअलभर्ांता (स्थािंत्र्), मा.श्री.लशतोळे एस.के., कलनष्ठअलभर्ांता 

(झो.लन.िुं.), श्री.सी.सी.मोर, हॉटीकल्िंर िंर्ावेक्षक, इत्र्ािी अलधकारी उिंलस्थत होते.  
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मा.अध्र्क्ष र्ाांनी उिंलस्थत सन्मानलनर् नगरसिस्र्, नगरसिस्र्ा व अलधकारी र्ाांिंे स्वागत करुन सभा 

सुरु करिेस अनुमती दििी. 

अ) दिनाांक ०९/१०/२०१३ रोजी ििुंारी १२.०० वाजता घेिेत आिेल्र्ा माह ेऑक्टोबर २०१३ िं े

मालसक सभेिंा सभावृत्ाांत (कार्ािंलिका क्र. ९) कार्म करिेत आििं े मा.अध्र्क्ष र्ाांनी प्रकट 

केिे.  

मा.अध्र्क्ष र्ाांिं ेिंरवानगीने खािीिप्रमािे ऐनवेळेिं ेलवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेिेत आि.े 

 

लवषर् क्र. ४ मा. सुरेश म्हिेे र्ाांिंा प्रस्ताव  

िंौकािें नामकरि करिेबाबत. 

 

लवषर् क्र. ५ मा. सुिभा उबाळे र्ाांिंा प्रस्ताव  

समाज मांदिरािें नामकरि करिेबाबत. 

 

लवषर् क्र. ६ मा. अलिनी मराठे (लिंखिे) र्ाांिंा प्रस्ताव  

रस्त्र्ािें नामकरि करिेबाबत. 

 

लवषर् क्र. ७ मा. भारती र्राांि ेर्ाांिंा प्रस्ताव 

 ठराव क्र. १८२ दिनाांक १४/८/२०१३ बाबत. 

 

लवषर् क्र. ८ मा. आर.एस.कुमार र्ाांिंा प्रस्ताव 

िंौकािें सुशोभीकरि करिेबाबत. 

 

लवषर् क्र. ९ मा. लनिेश िंाांढरकर र्ाांिंा प्रस्ताव 

रोड लडव्हार्डर बसलविेबाबत. 

 

लवषर् क्र. १० मा. लनिेश िंाांढरकर र्ाांिंा प्रस्ताव 

रोड लडव्हार्डर मध्र् े शोभेिंी झाडे िावि े व लडव्हार्डर मधीि लवदु्यत िंोिवरती 

व्हॉईट एि.ई.डी. िाईट बसलविेबाबत. 

  

खािीिप्रमाि ेसूिंना माांडिेत आिी.  

सुिंक :  मा. श्री. ित्ािर् साने   अनुमोिक:  मा. श्री.नारार्ि बलहरवाडे 

 

माजी नगरसेवक श्री.मारुती साहबेराव भािंकर र्ाांच्र्ा मातोश्री श्रीम.कृष्िाबाई साहबेराव भािंकर र्ाांिें तसेिं 

लशवसेना शाखाप्रमुख श्री भगवान वाल्हकेर र्ाांच्र्ा मातोश्री श्रीम.अनुसर्ा धमााजी वाल्हकेर र्ाांिें नुकतेिं लनधन 

झािेने त्र्ाांना आजच्र्ा सभेत श्रध्िाांजिी अिंाि करण्र्ात र्ावी. 

सिरिंी सूिंना सवाानुमते मान्र् करण्र्ात आिी.  

(उिंलस्थताांनी िोन लमनीटे स्तब्ध उभे राहून श्रध्िाांजिी अिंाि केिी) 
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ठराव क्रमाांक  : २०१ लवषर् क्रमाांक : १ 

दिनाांक : १३/११/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. वैशािी काळभोर अनुमोिक : मा. ित्ािर् सान े 

 

सांिभा: मा. वैशािी काळभोर र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

           प्रभाग क्र.२६ काळभोरनगर र्ेथीि स.नां. १३५ र्ेथे नव्यान े लवकसीत करण्र्ात आिेल्र्ा 

साांस्कृतीक भवनास "कै.नारार्िशेठ लवष्िू काळभोर साांस्कृतीक भवन"  असे नामकरि करिेस मान्र्ता 

ििेेबाबत. 

लवषर् क्र. १ िंा लविंार िुंढीि सभेिं ेवेळी करिेत र्ावा.  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

 

ठराव क्रमाांक  : २०२ लवषर् क्रमाांक : २ 

दिनाांक : १३/११/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. सुरेश म्हिे े अनुमोिक : मा. नारार्ि बलहरवाड े  

 

सांिभा: मा.सौ. वलनता एकनाथ थोरात र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

           प्रभाग क्र.४ कृष्िानगर मध्र् ेम्हिेेवाडी र्ेथे भूखांड  क्रमाांक ३ अ वर िंूवी जी मनिंा शाळा क्र. ९२ होती 

ती गतवषी नवीन ठठकािी स्थिाांतरीत झािेिी आह.े  त्र्ामुळे र्ा मोकळ्र्ा जागेत जुन्र्ा इमारतीमधीि िंार 

खोल्र्ाांमध्र् े वैद्यकीर् लवभागाने मा.आर्ुक्त सो. र्ाांिें मान्र्तेनुसार िवाखाना (OPD Centre) सुरू करण्र्ािंा 

लनिार् घेतििेा आह े व त्र्ानुसार सद्यलस्थतीमध्र् े ह े काम प्रगतीिंथावर आह.े  सिरिंे िवाखान्र्ािें नामकरि 

"कै.भालगरथीबाई लवष्िूिािा थोरात िवाखाना- म्हिेेवाडी/ कृष्िानगर" अस ेकरिेस मान्र्ता िेिेबाबत. 

लवषर् क्र. २ िंा लविंार िुंढीि सभेिं ेवेळी करिेत र्ावा. 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

------------  
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ठराव क्रमाांक  : २०३ लवषर् क्रमाांक : ३ 

दिनाांक : १३/११/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. अलवनाश टेकवडे अनुमोिक : मा. नारार्ि बलहरवाड े  

 

सांिभा: मा. अलवनाश टेकवड ेर्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           मोहननगर प्रभाग क्र.२६ र्ेथीि महानगरिंालिकिें साांस्कृतीक भवनािें काम िंूिा झािेि े असून र्ा 

भवनास मा.श्री. शरििंांद्रजी िंवार साहबे र्ाांिें नाव िेिेस मान्र्ता िेिेबाबत.  

लवषर् क्र. ३ िंा लविंार िुंढीि सभेिं ेवेळी करिेत र्ावा. 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : २०४ लवषर् क्रमाांक : ४ 

दिनाांक : १३/११/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. शाांताराम भािेकर अनुमोिक : मा. अजर् सार्कर 

 

सांिभा: मा. सुरेश म्हिेे र्ाांिंा प्रस्ताव   

 

           कृष्िानगर माग े म्हिेेवाडी मुख्र् रस्त्र्ास लमळिाऱ्र्ा रस्त्र्ािं े ठठकािाांस (गजानन म्हिे े

उद्यानाजवळ) "म्हिे ेिंौक" असे नामकरि करिेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

------------  
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 ठराव क्रमाांक  : २०५ लवषर् क्रमाांक : ५ 

दिनाांक : १३/११/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. सुिभा उबाळे अनुमोिक : मा. सांलगता िंवार 

 

सांिभा: मा. सुिभा उबाळे र्ाांिंा प्रस्ताव    

 

           प्रभाग क्र.११ सेक्टर २१ र्मुनानगर मधीि लिवेिीनगर िंौकातीि बाांधिेल्र्ा समाज मांदिरास 

पहिहू्रिर्सम्राट बाळासाहबे ठाकरे र्ाांिंे नाव ििेेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े   

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : २०६ लवषर् क्रमाांक : ६ 

दिनाांक : १३/११/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा.अलिनी मराठे (लिंखि)े अनुमोिक : मा. वैशािी काळभोर 

 

सांिभा: मा.अलिनी मराठे (लिंखि)े र्ाांिंा प्रस्ताव    

 

           प्रभाग क्र.१३ लनगडी गावठाि मधीि साईनाथनगर र्ेथे असिा-र्ा रस्त्र्ास "कै.लशवाजी 

गििंत शेिार" र्ाांिं ेनाव ििेेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : २०७ लवषर् क्रमाांक : ७ 

दिनाांक : १३/११/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. भारती र्राांि े अनुमोिक : मा. आर.एस.कुमार  

 

सांिभा: मा. भारती र्राांि ेर्ाांिंा प्रस्ताव    

 

           प्रभाग क्र.१४ मधीि सेक्टर २६ र्ेथीि िंौकािंे नामकरिाबाबतिं े  ठराव क्र. १८२ दिनाांक 

१४/८/२०१३ मध्र्े "शाांताराम एि. भोंडवे" असा उल्िेख करण्र्ात आिेिा होता. त्र्ा ऐवजी 

"स्व.शाांताराम िक्ष्मि भोंडव,े माजी मुख्र् उद्यान अलधक्षक, पिं.पिं.म.न.िंा" असे सांबोधिेत र्ाव ेर्ास 

मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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



 
 

6 
 

 

ठराव क्रमाांक  : २०८ लवषर् क्रमाांक : ८ 

दिनाांक : १३/११/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. आर.एस.कुमार अनुमोिक : मा. शुभाांगी बो-हाड े

 

सांिभा: मा. आर.एस.कुमार र्ाांिंा प्रस्ताव    

 

           फे्रन्डस् क्िब ऑर् प्रालधकरि र्ाांनी सेक्टर २५ िंे मध्र्भागी िािबहाद्िरुशास्त्री िंौक र्ा 

ठठकािी सुशोभीकरि करण्र्ासांिभाात लवनांती िंि दििे आह ेअसून सिर सुशोभीकरि त्र्ाांिंे स्वखिंाातून 

करिार आहते. मा.शहर अलभर्ांता र्ाांिंेकडून सुशोभीकरिािं े लडझाईन तर्ार करुन घेवून 

िािबहाद्िरुशास्त्री िंौक र्ा ठठकािी सुशोभीकरि करिेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

 

ठराव क्रमाांक  : २०९ लवषर् क्रमाांक : ९ 

दिनाांक : १३/११/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. लनिेश िंाांढरकर  अनुमोिक : मा. स्वाती सान े

 

सांिभा: मा. लनिेश िंाांढरकर र्ाांिंा प्रस्ताव     

 

           प्रभाग क्र.१६, आकुडी गावठाि र्ेथे रोड लडव्हार्डर बसलविेबाबत 

१) गांगानगर त ेसुभाष िंाांढरकर नगर िंर्ंत. 

२) म्हाळसाकाांत िंौक त ेगिेशनगरी िंर्ंत. 

३) म्हाळसाकाांत िंौक त ेगांगानगर रेल्वेिाईन िंर्ंत. 

४) आकुडी हॉस्िंीटि त ेलशतळािवेी िंौकािंर्ंत 

       उिंरोक्त ठठकािी जुन्र्ा िंध्ितीिंे रोड लडव्हार्डर काढून नवीन िंध्ितीिंे रोड लडव्हार्डर बसलविेस  

मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

------------  
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दिनाांक : १३/११/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. लनिेश िंाांढरकर  अनुमोिक : मा. स्वाती सान े

 

सांिभा: मा. लनिेश िंाांढरकर र्ाांिंा प्रस्ताव     

 

           प्रभाग क्र.१६, आकुडी गावठाि र्ेथीि श्री.म्हाळसाकाांत िंौक ते खांडोबा मांदिर िंौकािंर्ंत 

नव्यान ेबसलविेल्र्ा रोड लडव्हार्डर मध्र्े शोभेिंी झाडे िाविे तसेिं लडव्हार्डर मध्र्े ज ेिाईटिंे िंोि 

उभे केि ेआहते त्र्ा िंोिवरती व्हॉईट एि.ई.डी. िाईट बसलविेस  मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

र्ानांतर मा.अध्र्क्ष र्ाांनी सभा सांिंिेिंे जाहीर केिे.   

  

 सही/- 

(श्री.जावेि शेख) 

अध्र्क्ष 

अ प्रभाग सलमती 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ प्रभाग सलमती 

अप्र/११/ कालव/ ४४१ /२०१३ 

दिनाांक :   ०७ /१२/२०१३      

सही/- 

प्रशासन अलधकारी 

अ प्रभाग कार्ाािर् 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 लनगडी ४४ 

 

 

 

  


