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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमती, पिंिंवड ४११ ०३३ 

सभावतृ्ाांत 

कार्यिंलिका क्र.९  
 

दिनाांक :- १८/०२/२०१३                वेळ :-ि.ु २.०० वा. 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा ब प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा सोमवार दिनाांक 

१८/०२/२०१३ रोजी ि.ु २.०० वा. ब प्रभाग कार्ायिर्ािंे छििंती लिवाजी महाराज सभागृहामध्र्े आर्ोलजत 

करणेत आिी. प्रस्तुत सभसे खािीिप्रमाणे सन्मा. नगरसिस्र् उिंलस्ित होते. 
 

१. मा. ठाकरे मांिादकनी अजुयन   अध्र्क्षा 

२. मा. नेटके सुमन राजेंद्र    सिस्र् 

३. मा. तरस बाळासाहबे जर्वांत   सिस्र् 

४. मा. भोंडवे सांलगता राजेंद्र    सिस्र् 

५. मा. भोंडवे मोरेश्वर महाि ू   सिस्र् 

६. मा. सुर्यवांिी आिा ज्ञानेश्वर   सिस्र् 

७. मा. िोंढे गणेि नारार्ण    सिस्र् 

८. मा. िमीम िंठाण    सिस्र् 

९. मा. †ò›.पिंिंवड ेसांदििं गुिाबराव  सिस्र् 

१०. मा. पिंिंवडिेंाटीि आलश्वनी गजानन  सिस्र् 

११. मा. डोके अिंणाय लनिेि    सिस्र् 

१२. मा. को-हाळे अनांत सुभाष   सिस्र् 

१३. मा. साळुांके सलवता सरेुि    सिस्र् 

१४. मा. मासुळकर समीर मोरेश्वर   सिस्र् 

१५. मा. िंािाांड ेसुजाता सुलनि   सिस्र् 

१६. मा. िंानसरे अलमना मोहांम्मि   सिस्र् 

१७. मा. किम सिगुरु महािवे    सिस्र् 

१८. मा. आसवानी सलवता धनराज   सिस्र् 

१९. मा. ओव्हाळ िेखर अिोक   सिस्र् 

२०. मा. िंवार र्मुनाताई रमणनाना   सिस्र् 

 

तसेिं खािीि प्रमाणे अलधकारी / कमयिंारी उिंलस्ित होत.े 
 

मा. प्रभाग अलधकारी अजीज कारिंे, मा. कार्य. अलभर्ांता मकरांि लनकम, िरि जाधव, रामिास 

जाधव, ए.ए.िंठाण, प्रिासन अलधकारी एस.एन. राऊत, सुरेि आव्हाळे िेखालधकारी, उिंअलभर्ांता, एम. एम. 

िंव्हाण, एस. एन.वाघुांड,े व्ही.एन.िसेिे, के.एस.महाजन, सहा. आरोग्र्ालधकारी, जे.एस. जानकर, इत्र्ािी.   
 

सवयप्रिम मा. अध्र्क्ष मा. ठाकरे मांिादकनी अजुयन र्ाांनी उिंलस्िताांिंे स्वागत केिे. व सभेिंे कामकाजास 

सुरुवात झािी. 

 

मागीि सभेिंा सभावृत्ाांत कार्म करणेत आिा. (माह ेजानेवारी १३)  

 

तसेिं सिर सभते मा. प्रभाग अध्र्क्षा र्ाांिंेकडे मा. प्रभाग अलधकारी र्ाांनी ब प्रभागािंे  अांिाजिंिक 

सािर केिे. 

प्रिासन अलधकारी (सभािाखा) ब प्रभाग सलमती र्ाांनी लवषर्िंिािंे वािंन केिे. तिनांतर मा. 

अध्र्क्षाांिंे िंरवानगीने खािीि लवषर् ऐनवेळिंे लवषर् म्हणून सभा कामकाजामध्र्े िाखि करुन घेति.े 

लवषर् क्र. ३         लवभाग : सन्मा. सिस्र्ाांिंा लवषर् 

 नाांमकरणाबाबत. 

 कै. िैिजा श्र्ामराव खाड ेर्ा िंाांगल्र्ा सामालजक कार्यकत्र्ाय होत्र्ा. मागीि वषी त्र्ाांिंे लनधन झािनेे 

म्हाडा कॉिनीतीि अांतगयत रस्त्र्ािा त्र्ाांिंे नाांव िणेेत र्ाव.े 

 मोरवाडी सकयि जवळीि िंौकास सम्राट िंौक असे नाांव िणेेत र्ावे.  

 

लवषर् क्र. ४         लवभाग : सन्मा. सिस्र्ाांिंा लवषर् 

प्र.क्र.२७ मधीि पिगार्त स्मिान भूमीमधीि वेटींग िेड िंाडणेबाबत. 

मोरवाडी र्ेिीि पिगार्त स्मिानभूमीमध्र्े असिेिे वेटींगिेड मोडकळीस आिे असून त्र्ािंे व 

वॉिंमन केलबनिं ेिरुावस्िेमुळे वािंर होत नाही तरी स्मिानभूमीमधीि वेटींग िेड व वॉिंमन केलबन िंाडणेत 

र्ावे. 
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लवषर् क्र. ५         लवभाग : सन्मा. सिस्र्ाांिंा लवषर् 

नाांमकरणाबाबत. 

प्रभाग क्र. २१ िळवीनगर र्ेिीि समिय कॉिनी स.नां.१६४ मधीि उद्यानास श्री गणेि बाग  अस 

नाांमकरण करण्र्ात र्ावे. 

 

लवषर् क्र. ६         लवभाग : सन्मा. सिस्र्ाांिंा लवषर् 

नाांमकरणाबाबत 

केिवनगर िाळे समोरीि िळवींिंी टिंरी असिेल्र्ा कॉिनीिा श्री स्वामी समिय कॉिनी नाांव िर्ावे. 

 

लवषर् क्र. ७         लवभाग : सन्मा. सिस्र्ाांिंा लवषर् 

नाांमकरणाबाबत 

प्रभाग क्र २३, केिवनगर, पिंिंवड र्ा भागािं े मी प्रलतलनलधत्व कररत असनू सिरच्र्ा प्रभागामध्र् े

महानगरिंालिकेन े भूसांिंािन करुन मोकळी जागा ताब्र्ात घेऊन सिरच्र्ा जागेमध्र्े नवीन इमारत बाांधिी 

असून त्र्ा इमारतीिंा वािंर रुग्णािर्ासाठी होणार आह.े 

 

स्त्री लिक्षणािंे महत्  काम करणा-र्ा क्राांलतज्र्ोती सालविीबाई फुिे र्ाांच्र्ा उत्ुांग कार्ायिंी आठवण 

लिंरकाळ जनमाणसात रहावी र्ा उद्दिेाने रुग्णािर्ाच्र्ा र्ा नवीन इमारतीस क्राांलतज्र्ोती सालविीबाई फुिे 

रुग्णािर् असे नाांमकरण करणेस मान्र्ता लमळावी. 

 

लवषर् क्र.८         लवभाग : आरोग्र्  लवभाग, ब प्रभाग 

 

लवषर् – तरतुि वगीकरणाबाबत. 

 ब प्रभाग कार्ायिर्ािंे सन २०१२-१३ िंे मुळ अांिाजिंिकात आरोग्र् लवभागाकडीि "स्िार्ी 

अस्िािंना" र्ा िेखालिषायवर र.रु. १७,००,००,०००/- इतकी तरतुि करणेत आिी होती. सिर रकमेतून दि. 

३१/०१/२०१३ अखेर १३,७८,५६,३९७/- इतकी रक्कम खिंय करणेत आिेिी आह.े उवयररत र.रु. 

३,२१,४३,६०३/- एवढी लिल्िक आह.े 

 

ब प्रभाग कार्ायिर्ाकडीि आरोग्र् लवभागाकडीि "घांटागाडी ठेकेिार खिंय " र्ा िेखालिषायवर सन 

२०१२-१३ करीता तरतुि र.रु. ७५,००,०००/- करणेत आिी होती. सुधारीत अांिाजिंिकात सिर 

िेखालिषायवर ७०,६८,०००/- अिी तरतुि करणेत आििेी आह.े तिालिं सिर िेखालिषायवर सुधाररत तरतुि 

अिूंरी िंडणार आह.े दि. ५/२/२०१३ अखेर ७१,०३,३५०/- असा खिंय झािेिा आह.े माह े फेब्रु. २०१३ िं े

घांटागाडी ठेकेिाराांिंे मानधन बीि अिा करणे बाकी आह.े "घांटागाडी ठेकेिार खिंय" र्ा िेखालिषायवर अांिाजे          

र.रु. ८,००,०००/- "स्िार्ी अस्िािंना", आरोग्र्लवभाग र्ा िेखालिषायवरुन वगय करणेत र्ावे. मुांबई प्राांलतक 

महानगरिंालिका अलधलनर्म १९४९ किम १०३ अन्वर्े एका अियसांकल्िंीर् लिषायतून िसु-र्ा अियसांकल्िंीर् 

लिषायत बििी करावर्ाच्र्ा रकमा लनर्मानुसार बििी करता र्ते असल्र्ाने सिरिंा लवषर् मा. प्रभाग समीती 

िुंढे लनणयर्ािय ठेवणेत र्ावा.  

 

 

ठराव क्र. ८४       लवषर् क्र.१ 

दि. १८/०२/२०१३         लवभाग : िंाणीिुंरवठ लवभाग, ब प्रभाग. 

सुिंक : मा. ओव्हाळ िेखर अिोक       अनुमोिक: मा. भोंडवे मोरेश्वर महाि ू  

सांिभय : क्र. िंािुं/बप्र/४३/२०१३,  दि.४/०२/२०१३ रोजीिंे िंि. 

  मा. प्रभाग अलधकारी र्ाांनी लिफारस केिेप्रमाणे.  

 

िुंनावळे र्ेिीि तिाठी ऑफीस िेजारी िाळेच्र्ा आवारातीि जुनी िंाण्र्ािंी टाकी िंाडणेबाबत. 

 

िुंनावळे गाांव मनिंामध्र्े सन १९९७ मध्र्े समालवष्ट झािेिे आह.े त्र्ावेळी िुंनावळे गावातीि 

िंाणीिुंरवठा बोअरवेिव्िारे करणेत र्ेत होता. त्र्ािैंकी िुंनावळे र्ेिीि प्रािलमक िाळेजवळीि बोअरवेिवर 

लवद्युत िंांिं बसवून जलमनीवर िगडी बाांधकामाने बाांधिेल्र्ा िंाण्र्ाच्र्ा टाकीमध्र्े िंाण्र्ािंा साठा करुन 

त्र्ामधून काढिेल्र्ा सावयजलनक नळामधून िंाणी िुंरवठा करणेत र्ेत होता. JNNURM अांतगयत स.नां. १२ 

िुंनावळे र्ेिे १.५ ि.ि.लि. क्षमतेिंी िंाण्र्ािंी उांिं टाकी बाांधून त्र्ामाफय त िंाणी िुंरवठा िंाि ुकरणेत आिा 

असून सद्यलस्ितीत त्र्ा िगडी टाकीिंा वािंर होत नाही. मा. आर्ुक्त, पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका र्ाांिंी 

दि.१६/०१/२०१३ रोजी िुंनावळे र्ेिीि स्िालनक नगरसिस्र् र्ाांिं े समवेत र्ा भागातीि िंाहणी करताना 

सिर िाळेच्र्ा प्राांगणामध्र्े सिर वािंरात नसिेिी टाकी िंाडून िाळेसाठी ग्राउांड करणेबाबत सूिंना दििेल्र्ा 

आहते. सिर टाकी िंाडणेिंा कािावधी १ मलहनेिंा िणेेत आिेिा आह.े सिरिंे कार्यवाहीस मान्र्ता िणेेत र्ेत 

आह.े 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 
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ठराव क्र. ८५        लवषर् क्र.२ 

दि. १८/०२/२०१३       लवभाग : िेखा लवभाग, ब प्रभाग 

सुिंक:  मा. िमीम िंठाण                            अनुमोिक: मा. पिंिंवडिेंाटीि अलश्वनी गजानन 

सांिभय : क्र. बप्र/िेखा/८/कालव/८४/२०१३, दि.८/२/२०१३ रोजीिं ेिंि.   

  मा.प्रभाग अलधकारी र्ाांनी लिफारस केिेप्रमाणे.  

 ब प्रभाग कार्ायिर्ािं े सन २०१२-१३ िंे सुधाररत अांिाजिंिक व सन २०१३-२०१४ िंे मुळ 

अांिाजिंिक तर्ार करण्र्ात आिेिे आह.े सिर अांिाजिंिकास मुांबई प्राांलतक महानगरिंालिका अलधलनर्म 

१९४९ िंे किम २९  (अ) मधीि िंोट किम (७) िंे िंोटकिम (ब) नुसार मान्र्ता  िणेेत आिी. तसिें सिरिंा 

लवषर् कार्म होणेिंी वाट न िंाहता िंुढीि कार्यवाही करणेस मान्र्ता िणेेत आिी. 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 

 

ठराव क्र. ८६          लवषर् क्र.३ 

दि. १८/०२/२०१३         लवभाग : सन्मा सिस्र्ाांिंा लवषर् 

सुिंक:  मा. साळुांके सलवता सुरेि                    अनुमोिक: मा. िंािाांड ेसजुाता सुलनि  

सांिभय : मा. साळुांके सलवता सुरेि र्ाांिंे  दि.१८/२/२०१३ रोजीिं ेिंि.   

  मा. सिस्र्ाांनी लिफारस केिेप्रमाणे.  

नाांमकरणाबाबत. 

 कै. िैिजा श्र्ामराव खाड ेर्ा िंाांगल्र्ा सामालजक कार्यकत्र्ाय होत्र्ा. मागीि वषी त्र्ाांिंे लनधन झािेन े

म्हाडा कॉिनीतीि अांतगयत रस्त्र्ािा त्र्ाांिंे नाांव िणेेत र्ावे. 

 मोरवाडी सकयि जवळीि िंौकास सम्राट िंौक असे नाांव िणेेत र्ावे.  

नाांमकरणास मान्र्ता िणेेत आिी. 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 

 

 

ठराव क्र. ८७          लवषर् क्र.४ 

दि. १८/०२/२०१३         लवभाग : सन्मा सिस्र्ाांिंा लवषर् 

सुिंक:  मा. साळुांके सलवता सुरेि                     अनुमोिक: मा. िंािाांड ेसजुाता सुलनि  

सांिभय : मा. साळुांके सलवता सुरेि र्ाांिंे  दि.१८/२/२०१३ रोजीिं ेिंि.   

  मा. सिस्र्ाांनी लिफारस केिेप्रमाणे.  

 

प्र.क्र.२७ मधीि पिगार्त स्मिान भूमीमधीि वेटींग िेड िंाडणेबाब. 

मोरवाडी र्ेिीि पिगार्त स्मिानभूमीमध्र्े असिेिे वेटींगिेड मोडकळीस आिा असून त्र्ािंा व 

वॉिंमन केलबनिं ेिरुावस्िेमुळे वािंर होत नाही तरी स्मिानभूमीमधीि वेटींग िेड व वॉिंमन केलबन िंाडणेस 

मान्र्ता िणेेत आिी. 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 

 

ठराव क्र. ८८          लवषर् क्र.५ 

दि. १८/०२/२०१३         लवभाग : सन्मा सिस्र्ाांिंा लवषर् 

सुिंक: मा. िमीम िंठाण                     अनुमोिक: मा. नेटके सुमन राजेंद्र 

सांिभय :मा. िमीम िंठाण र्ाांिंे  दि.१८/२/२०१३ रोजीिं ेिंि.   

 मा. सिस्र्ाांनी लिफारस केिपे्रमाणे.  

नाांमकरणाबाबत. 

प्रभाग क्र. २१ िळवीनगर र्ेिीि समिय कॉिनी स.नां.१६४ मधीि उद्यानास श्री गणेि बाग  असे 

नाांमकरण करण्र्ास मान्र्ता िणेेत आिी. 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 

 

ठराव क्र. ८९          लवषर् क्र.६ 

दि. १८/०२/२०१३         लवभाग : सन्मा सिस्र्ाांिंा लवषर् 

सुिंक: मा. को-हाळे अनांत सभुाष                  अनुमोिक: मा. िोंढे गणेि नारार्ण 

सांिभय : मा. को-हाळे अनांत सभुाष र्ाांिंे  दि.१८/२/२०१३ रोजीिंे िंि.   

 मा. सिस्र्ाांनी लिफारस केिपे्रमाणे.  

 

नाांमकरणाबाबत 

केिवनगर िाळेसमोरीि िळवींिंी टिंरी असिेल्र्ा कॉिनीिा श्री स्वामी समिय कॉिनी असे नाांव 

िणेेस मान्र्ता िणेेत आिी. 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 
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ठराव क्र. ९०          लवषर् क्र.७ 

दि. १८/०२/२०१३         लवभाग : सन्मा सिस्र्ाांिंा लवषर् 

सुिंक:  मा. अिंणाय लनिेि डोके                  अनुमोिक : मा. िोंढे गणेि नारार्ण 

सांिभय : मा. अिंणाय लनिेि डोके र्ाांिंे  दि.०४/२/२०१३ रोजीिंे िंि.   

  मा. सिस्र्ाांनी लिफारस केिेप्रमाणे.  

 

नाांमकरणाबाबत 

प्रभाग क्र २३, केिवनगर, पिंिंवड र्ा भागािं े मी प्रलतलनलधत्व कररत असनू सिरच्र्ा प्रभागामध्र्े 

महानगरिंालिकेन े भूसांिंािन करुन मोकळी जागा ताब्र्ात घेऊन सिरच्र्ा जागेमध्र्े नवीन इमारत बाांधिी 

असून त्र्ा इमारतीिंा वािंर रुग्णािर्ासाठी होणार आह.े 

 

स्त्री लिक्षणािंे महत्  काम करणा-र्ा क्राांलतज्र्ोती सालविीबाई फुिे र्ाांच्र्ा उत्ुांग कार्ायिंी आठवण 

लिंरकाळ जनमाणसात रहावी र्ा उद्दिेाने रुग्णािर्ाच्र्ा र्ा नवीन इमारतीस क्राांलतज्र्ोती सालविीबाई फुिे 

रुग्णािर् असे नाांव िणेेस मान्र्ता िणेेत आिी. 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 

 

 

ठराव क्र. ९१          लवषर् क्र.८ 

दि. १८/०२/२०१३         लवभाग : आरोग्र् लवभाग, ब प्रभाग 

सुिंक:  मा. िंानसरे अलमना मोहांम्मि                 अनुमोिक : मा. िंािाांड ेसुजाता सुलनि  

सांिभय : क्र.बप्र/७/कालव/१०८अ/२०१३  दि.१८/२/२०१३ रोजीिं ेिंि.   

  मा. प्रभाग अलधकारी र्ाांनी लिफारस केिेप्रमाणे.  

 

लवषर् – तरतुि वगीकरणाबाबत. 

 ब प्रभाग कार्ायिर्ािंे सन २०१२-१३ िंे मुळ अांिाजिंिकात आरोग्र् लवभागाकडीि "स्िार्ी 

अस्िािंना" र्ा िेखालिषायवर र.रु. १७,००,००,०००/- इतकी तरतुि करणेत आिी होती. सिर रकमेतून दि. 

३१/०१/२०१३ अखेर १३,७८,५६,३९७/- इतकी रक्कम खिंय करणेत आिेिी आह.े उवयररत र.रु. 

३,२१,४३,६०३/- एवढी लिल्िक आह.े 

 

ब प्रभाग कार्ायिर्ाकडीि आरोग्र् लवभागाकडीि "घांटागाडी ठेकेिार खिंय " र्ा िेखालिषायवर सन 

२०१२-१३ करीता तरतुि र.रु. ७५,००,०००/- करणेत आिी होती. सुधारीत अांिाजिंिकात सिर 

िेखालिषायवर ७०,६८,०००/- अिी तरतुि करणेत आििेी आह.े तिालिं सिर िेखालिषायवर सुधाररत तरतुि 

अिूंरी िंडणार आह.े दि. ५/२/२०१३ अखेर ७१,०३,३५०/- असा खिंय झािेिा आह.े माह े फेब्रु. २०१३ िं े

घांटागाडी ठेकेिाराांिंे मानधन बीि अिा करणे बाकी आह.े "घांटागाडी ठेकेिार खिंय" र्ा िेखालिषायवर अांिाजे          

र.रु. ८,००,०००/- "स्िार्ी अस्िािंना", आरोग्र्लवभाग र्ा िेखालिषायवरुन वगय करणेत र्ावे. मुांबई प्राांलतक 

महानगरिंालिका अलधलनर्म १९४९ किम १०३ अन्वर्े एका अियसांकल्िंीर् लिषायतून िसु-र्ा अियसांकल्िंीर् 

लिषायत बििी करावर्ाच्र्ा रकमा लनर्मानुसार बििी करता र्ते असल्र्ाने सिरिंे लवषर्ास मान्र्ता िणेेत 

आिी.  

 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 

 

मा. अध्र्क्षा र्ाांनी िंुढीि प्रमाणे मान्र्ता दििी. 

 

माह ेजानेवारी २०१३ िंे सभेिंे ठराव खािीि प्रमाणे टाईिं झािेिे आहते.  

 

ठराव क्र. ८२       लवषर् क्र.७ 

दि. १६/०१/२०१३                लवभाग : सन्मा.सिस्र्ाांिंा लवषर् 

सुिंक: मा. िंवार र्मुनाताई रमणनाना                    अनुमोिक : मा. िमीम िंठाण 

सांिभय : मा. सुर्यवांिी आिा ज्ञानेश्वर र्ाांिंे दि.१६/०१/२०१३ िंे िंि. 

  मा.सिस्र्ाांनी लिफारस केिपे्रमाणे.  

ब प्रभागाांतगयत सवय प्रभागात डाांसाांिंे प्रमाण खुिं वाढत आह.े त्र्ासाठी धरुीकरण करण्र्ासाठी िोन 

ररक्षा टेंम्िंो वाढलवणे अत्र्ांत आवश्र्क आह.े त्र्ास मान्र्ता िणेेत आिी  

 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 
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ठराव क्र. ८३        लवषर् क्र.८ 

दि. १६/०१/२०१३            लवभाग : सन्मा.सिस्र्ाांिंा लवषर् 

सुिंक:  मा. भोंडवे सांलगता राजेंद्र         अनुमोिक: मा. पिंिंवडिेंाटीि अलश्वनी गजानन 

सांिभय : मा. भोंडवे सांलगता राजेंद्र र्ाांिंे दि.१६/०१/२०१३ िंे िंि. 

  मा.सिस्र्ाांनी लिफारस केिपे्रमाणे.  

ब प्रभागाांतगयत सवय प्रभागात डाांसाांिंे प्रमाण खुिं वाढत आह.े त्र्ासाठी धरुीकरण करण्र्ासाठी िोन 

ररक्षा टेंम्िंो वाढलवणे अत्र्ांत आवश्र्क आह.े त्र्ास मान्र्ता िणेेत आिी ठराव ठराव सवायनुमते मांजूर झािा. 
 

 सिरिंे ठराव क्र. ८२ व ठराव क्र. ८३ दि. १६/०१/२०१३ ह ेखािीिप्रमाणे वािंण्र्ात र्ावेत. 

 

 

ठराव क्र. ८२       लवषर् क्र.७ 

दि. १६/०१/२०१३          लवभाग : सन्मा.सिस्र्ाांिंा लवषर् 

सुिंक:  मा. िंवार र्मुनाताई रमणनाना                अनुमोिक: मा. िमीम िंठाण 

सांिभय : मा. िंवार र्मुनाताई रमणनाना र्ाांिंे दि.१६/०१/२०१३ िंे िंि. 

  मा.सिस्र्ाांनी लिफारस केिपे्रमाणे.  

तािवड े र्ेिे मिलन:सारण व्यवस्िा करणेसाठी उिांिंनगृह बाांधणे आवश्र्क आह.े त्र्ासाठी तािवड े

र्ेिीि स.न. २ मधीि श्रीमती िारिा ज्ञानोबा जाधव, अिोक िक्ष्मण सोनावणे व इतर जागा मािक 

िासनाच्र्ा िराांप्रमाणे १० आर जागा िणेेस तर्ार आहते.  

 

तरी तािवड े र्ेिीि स. न. २ मधीि १० आर जागा मैिािंाणी उिांिंनगृह बाांधणेसाठी िासन 

िराप्रमाणे ताब्र्ात घेणेस ब प्रभाग सलमती माफय त मा. स्िार्ी सलमतीिंी मान्र्ता घणेेस मान्र्ता िणेेत आिी. 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 

 

ठराव क्र. ८३        लवषर् क्र.८ 

दि. १६/०१/२०१३                 लवभाग : सन्मा.सिस्र्ाांिंा लवषर् 

सुिंक:  मा. भोंडवे सांलगता राजेंद्र               अनुमोिक: मा. पिंिंवडिेंाटीि अलश्वनी गजानन 

सांिभय : मा. भोंडवे सांलगता राजेंद्र र्ाांिंे दि.१६/०१/२०१३ िंे िंि. 

  मा.सिस्र्ाांनी लिफारस केिपे्रमाणे.  

 

स्त्रीर्ाांिंे व िुंरुषाांिंे िौिंािर् िरुुस्ती करणेबाबत िौिंािर्ातीि भाांडी व िरवाजे खराब झािेिे आहते 

व काही िरवाज े तुटिेि े आहते. कडी-कोर्ांड े तुटिेिे आहते. बरेिं काही भाांडी बांि अवस्िेत आहते. तरी 

िौिंािर्ात नलवन भाांडी टाकणे व िरवाजे तुटिेिे आहते ते नलवन बसवून लमळावे. 
 

तसेिं वाल्हकेरवाडी र्ेिीि ड्रनेेज िंांिं हाऊस र्ेिीि िंेंबर तुटिेिे आहते व ते सारखे िंेंबर ओव्हर फुि 

होऊन िंाणी बाहरे र्ेऊन िगंुधी िंसरत ेव िेतामध्र् ेिंाणी सािंनु िेतीिंे नुकसान होत ेव िंांिं हाऊस जवळ 

नलवन िाईन जोडिी आह.े  तेिीि िंेंबर िरुुस्त करावे. 

ठराव सवायनुमते मांजरू झािा. 

 

वरीिप्रमाणे सभेिंे कामकाज होऊन मा. अध्र्क्षा ठाकरे मांिादकनी अजुयन र्ाांनी सवय उिंलस्िताांिंे 

आभार मानून सभा सांिंल्र्ािंे जाहीर केिे. 

 

                 सही /-  

            [ ठाकरे मांिादकनी अजुयन ] 

अध्र्क्ष 

               ब प्रभाग सलमती, पिंिंवड 

 
 

प्रलत, 

सवय सांबांलधत              प्रिासन अलधकारी 

सभािाखा, ब प्रभाग सलमती 

 लिं.पिं.मनिंा, पिंिंवड-३३ 

 

 

 

क्र. एएमसी/बप्र२/कालव/ ४६२/२०१३,   दि.२५/०२/२०१३ 


