
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग सलमती 

सभावृत्ाांत 

कार्यिंलिका क्रमाांक १२ 

दिनाांक: १३/०३/२०१५       वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता 

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

    पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी माहे मािंय २०१५ िंी मालसक सभा 

शुक्रवार दिनाांक  १३/०३/२०१५   रोजी ििुंारी १२.०० वाजता अ क्षेिीर् कार्ायिर्ातीि  “राजमाता 

लजजाऊ सभागृह” र्ेथे आर्ोलजत करणेत आिी होती. सिर सभेस खािीि सन्मा. सिस्र्/ सिस्र्ा उिंलस्थत 

होत.े 
   

१. मा. सौ.सुभद्रा ईश्वर ठोंबरे  -  सभािंती 

२. मा. बाबर शारिा प्रकाश  

३. मा. भारती फराांि े

४. मा. जावेि रमजान शेख 

५. मा. भािेराव प्रलतभा ज्ञानेश्वर 

६. मा. राज ूलमसाळ 

७. मा. नांिा लवकास ताकवणे  

८. मा.नेटके सुमन राजें राजेंद्र 

९. मा. तरस बाळासाहबे जर्वांत 

१०. मा. भोंडवे सांलगता राजेंद्र  

११. मा. मोरेश्वर महाि ूभोंडवे 

१२. मा.प्रसाि शेट्टी 

१३. मा.अलवनाश (िािा) टेकवड े

१४. मा.सौ.काळभोर वैशािी जापििर 

१५. मा.सौ.साळुांके सलवता सुरेश                                                                                                                                                                                                                            
 

र्ालशवार् श्री. प्रशाांत खाांडकेकर-क्षेिीर् अलिकारी, श्री. शेख फारुख, - कार्यकारी अलभर्ांता 

स्थािंत्र्, श्री. लमिींि कलिंिे- कार्यकारी अलभर्ांता लवद्युत, श्रीम.रेखा गाडकेर - प्रशासन अलिकारी तथा 

सलिंव (सभाशाखा), श्री.प्रदििं िुंजारी-उिंअलभर्ांता झोलनिुं स्थािंत्र्, श्री.मोहन करमरकर, - उिंअलभर्ांता 

िंाणीिुंरवठा, श्री.वैभव िुंसाळकर-उिंअलभर्ांता उद्यान, श्री.सुलनि वाघुांड,े श्री.सांजर् भोसिे, श्री.अलनि 

पशि े - उिंअलभर्ांता स्थािंत्र्, श्रीम.िता बाबर - उिंअलभर्ांता लवद्युत, श्री.िंाांडूरांग जािव-िेखालिकारी, 

श्री.कुिकणी ए.ए.,श्री.बांडगर एस.बी., श्री.जन्न ु आर.व्ही.-कलनष्ठ अलभर्ांता जिलन:सारण, 

श्री.डी.एस.सासवडकर – मुख्र् अरोग्र् लनरीक्षक श्री.गार्कवाड िंी.एम. -उद्यान अलिक्षक, श्री.कुां भार 

िंी.र्ू.,श्री.आर.बी.लनकाळज े– उद्यान िंर्यवेक्षक (हॉटी.) इत्र्ािी अलिकारी सभेस उिंलस्थत होत.े  



   मा.सभापती याांनी उपस्थित सन्माननीय नगरसदथय ,नगरसदथया व अधिकारी याांचे 
थवागत करुन सभा सरुु करणेस अनमुती ददली. 

मा .सभािंती र्ाांिंे िंरवानगीने खािीि भनवेळिंे लवळर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेणेत आिे.  

 

लवळर् क्रमाांक १ मा.शारिा बाबर र्ाांिंा प्रस्ताव 

एक्साईड बॅटरी समोरीि उद्यानात शौिंािर् बाांिणेबाबत. 

 

लवळर् क्रमाांक २ मा.शारिा बाबर र्ाांिंा प्रस्ताव 

रामनगर र्ेथीि िंौकािंे नामकरण करणेबाबत. 

 

लवळर् क्रमाांक ३ मा. राज ूलमसाळ र्ाांिंा प्रस्ताव 

सेक्टर २८ मिीि भलगनी लनवेदिता बँकेशेजारीि रस्त्र्ािं ेनामकरण करणेबाबत. 

 

लवळर् क्रमाांक ४ मा.सौ.वैशािी जापििर काळभोर र्ाांिंा प्रस्ताव 

काळभोरनगर र्ेथीि अन्सारी काट्यासमोरीि िंौकािं ेनामकरण करणेबाबत. 

 

लवळर् क्रमाांक ५ मा. सौ. सलवता सुरेश साळुांके र्ाांिंा प्रस्ताव 

प्रभाग क्रमाांक २७ मोरवाडी मिीि िंौक, प्रवेशद्वार व रस्त्र्ािंे नामकरण करणेबाबत. 

 

लवळर् क्रमाांक ६ मा. प्रसाि शांकर शेट्टी र्ाांिंा प्रस्ताव 

पिंिंवड स्टेशन र्ेथीि जगन्नाथ कॉम्प्िेक्स हौ.सो. समोरीि रस्त्र्ािंे नामकरण 

करणेबाबत. 

लवळर् क्रमाांक ७ मा. बाळासाहबे तररस र्ाांिंा प्रस्ताव 

प्रभाग क्रमाांक १८ दकवळेमिीि रस्ता व सोसार्ट्याांिं ेबोडय तर्ार करुन िावणेबाबत. 

 

अ)  दिनाांक ११/०२/२०१५ रोजी घेणेत आिेल्र्ा माह ेफेब्रवुारी २०१५ िं ेमालसक सभेिंा सभात्ाांत 

(कार्यक्रम िंलिका क्र. ११) कार्म करणेत आिेिंे मा.अध्र्क्षा र्ाांनी प्रकट केिे. 

 

 

 

 

 

 



ठराव क्रमाांक  : ७० लवळर् क्रमाांक : १ 

दिनाांक : १३/०३/२०११५  लवभाग : स्थािंत्र्/ झोलनिुं 

सुिंक : मा. सौ.शारिा प्रकाश बाबर अनुमोिक : मा. सांलगता भोंडवे  

 

सांिभय: मा.  सौ.शारिा प्रकाश बाबर र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

                      प्रभाग क्रमाांक ८ लवद्यानगर र्ेथीि एक्साईड बॅटरी समोरीि उद्यानात आतीि बाजूस 

२६ लसटिंे शौिंािर् बाांिणे आवश्र्क आह.े मा.आर्ुक्तसो.र्ाांनी प्रभाग िंाहणीिंे वेळी उद्यानािं ेआतीि 

बाजूस शौिंािर् बाांिणेबाबत सूिंना दििेल्र्ा आहते.  त्र्ानुसार सिर ठठकाणी शौिंािर् बाांिणेच्र्ा 

कामासाठी अांिाजिंिकात तरतूि करण्र्ास व शौिंािर् बाांिणेिंे काम करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवायनुमत ेमान्र् झािा. 

 

ठराव क्रमाांक  : ७१ लवळर् क्रमाांक : २ 

दिनाांक : १३/०३/२०११५  लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. सौ.शारिा प्रकाश बाबर अनुमोिक : मा. सांलगता भोंडवे  

 

सांिभय: मा.  सौ.शारिा प्रकाश बाबर र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

                      प्रभाग क्रमाांक ८ लवद्यानगर मिीि रामनगर र्ेथीि राम मांदिर िंासून लवद्यानगर खडी 

मशीनकड े जाणाऱ्र्ा रस्त्र्ावर गॅरेजिगत असिेल्र्ा िंौकास “कै.ित्ोबा नामिवे िौंडकर िंौक” अस े

नामकरण करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवायनुमत ेमान्र् झािा. 

 

ठराव क्रमाांक  : ७२ लवळर् क्रमाांक : ३ 

दिनाांक : १३/०३/२०११५  लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. शरि ऊफय  राजू लमसाळ अनुमोिक : मा. सौ.नांिाताई ताकवणे  

 

सांिभय: मा.  श्री.राज ूलमसाळ र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

                      प्रभाग क्रमाांक १७ मिीि सेक्टर २८ र्ेथीि भलगनी लनवेदिता बँकेशेजारीि रस्त्र्ािं े

“तक्षलशिा मागय” असे नामकरण करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवायनुमत ेमान्र् झािा. 

 



ठराव क्रमाांक  : ७३ लवळर् क्रमाांक : ४ 

दिनाांक : १३/०३/२०११५  लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा.सौ.वैशािी काळभोर अनुमोिक : मा. अलवनाश (िािा) टेकवड े 

 

सांिभय: मा.  सौ.वैशािी जापििर काळभोर र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

                      प्रभाग क्रमाांक २६ काळभोरनगर र्ेथीि अन्सारी काट्यासमोरीि िंौकास “भगवान 

महळी वालल्मकी िंौक” असे नामकरण करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवायनुमत ेमान्र् झािा. 

 

ठराव क्रमाांक  : ७४ लवळर् क्रमाांक : ५ 

दिनाांक : १३/०३/२०११५  लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा.सौ.सलवता सुरेश साळुांके अनुमोिक : मा. अलवनाश (िािा) टेकवड े 

 

सांिभय: मा.  श्री. सौ.सलवता सुरेश साळुांके र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

                      प्रभाग क्रमाांक २७ मोरवाडी मिीि नामकरण करणेबाबत 

१. ठटिुं सुिताननगर मिीि रस्त्र्ास “हजरत ठटिुं सुितान िंौक”  

२. मोरवाडी गावठाण मिीि रस्त्र्ास “कै.हनुमांतराव रामिंांद्र ढमािे मागय” 

३. वाघेरे एम्पिंार्र समोरीि िंौकास “ग्रामिवेी मोरजाई िंौक” 

४. वाघेरे एम्पिंार्र समोरीि रस्त्र्ावर बाांिणेत र्ेणाऱ्र्ा कमानीस “र्मुना वाघेरे प्रवेशद्वार” 

वरीिप्रमाणे नामकरण करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवायनुमत ेमान्र् झािा. 

 

ठराव क्रमाांक  : ७५ लवळर् क्रमाांक : ६ 

दिनाांक : १३/०३/२०११५  लवभाग : स्थािंत्र्  

सुिंक : मा. प्रसाि शांकर शेट्टी अनुमोिक : मा. अलवनाश (िािा) टेकवड े 

 

सांिभय: मा.  प्रसाि शांकर शेट्टी र्ाांिंा प्रस्ताव 
 



                      प्रभाग क्रमाांक २५ पिंिंवड स्टेशन र्ेथीि िुंणे-मुांबई रस्त्र्ािगत जगन्नाथ कॉम्पिंिेक्स 

हौ.सो. समोरीि ६.०० मीटर रुांि रस्त्र्ास “हस्तीमि शेठ गादिर्ा मागय” असे नामकरण करणेस मान्र्ता 

िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवायनुमत ेमान्र् झािा. 

 

ठराव क्रमाांक  : ७६ लवळर् क्रमाांक : ७ 

दिनाांक : १३/०३/२०११५  लवभाग : स्थािंत्र्  

सुिंक : मा. बाळासाहबे तरस अनुमोिक : मा.सुमनताई नेटके 

 

सांिभय: मा.  बाळासाहबे तरस र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

                      प्रभाग क्रमाांक १८ दकवळे र्ेथे बोडय तर्ार करुन िावणेबाबत. 

१. लभमाशांकरनगर कॉिनी नां. १ त े५ 

२. ित्नगर कॉिनी नां. १ ते १४ 

३. ऋतुगांिा सोसार्टीकड े

४. िोटस वृांिावन सोसार्टीकड े

वरीि प्रमाणे बोडय तर्ार करुन िावणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवायनुमत ेमान्र् झािा. 

 

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंिेिंे जाहीर केि.े 

सही/-  

(सौ.सुभद्रा ईश्वर ठोंबरे) 

सभािंती 

अ प्रभाग सलमती 

अक्षेका /११/कालव/ १०७ /२०१५ 

दिनाांक : ०८ / ०५ /२०१५ 

सही/- 

प्रशासन अलिकारी तथा 

सलिंव (सभाशाखा) 

अ प्रभाग सलमती 


