
 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, रहाटणी, िुंणे - १७ 

ड प्रभाग सलमती, 

कार्यिंलिका क्र.२ 

सभावृत्ाांत 

 

दिनाांक  २१/०२/२०१४     वेळ ििुंारी १२.०० वाजता 

 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका ड प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा शुक्रवार  दि. 

२१/०२/२०१४ रोजी ििुंारी १२.०० वाजता ड क्षेलिर् कार्ायिर्ाच्र्ा छििंती शाहू महाराज 

सभागृहामध्र्े आर्ोलजत करणेत आिी होती. सिर सभसे िुंढीिप्रमाणे सन्मा.सिस्र् उिंलस्ित होते. 

१.  मा.अलनता तािंकीर    अध्र्क्ष, 

२. मा.लवनोि नढे     सिस्र् 

३. मा.कैिासभाऊ िोिंटे   सिस्र् 

४. मा.गौतम िंाबुकस्वार    सिस्र्  

५. मा.लविासराव नाांिगुडे    सिस्र् 

६. मा.बािुं काटे     सिस्र् 

७. मा.राजेंद्र जगतािं   सिस्र् 

८. मा. सुलनता वाघेरे    सिस्र्ा  

९. मा.उषा वाघेरे (िंाटीि)   सिस्र्ा  

१०. मा.लवमि काळे    सिस्र्ा 

११. मा.लनता िंाडाळे    सिस्र्ा 

१२ मा.आरती िंोंध े    सिस्र्ा  

१३. मा.वैशािी जवळकर    सिस्र्ा  

१४ मा.शकुतिा धराड े   सिस्र्ा 

 र्ालशवार् मा.िंी.एिं.झुरे, प्रभाग अलधकारी,   मा.मनोज िोणकर, प्रशासन अलधकारी, 

सभा शाखा, मा.गुिाब िाांगट, कार्यकारी अलभर्ांता स्िािंत्र्,  मा. िंव्हाण एस.एस. कार्यकारी 

अलभ र्ांता लविर्ुत मा. रत्निंारखी, उिंअलभर्ांता स्िािंत्र्,.मा.रपवद्ग िंवार, उिंअलभर्ांता 

जिलनसारण लवभाग, मा.शेख, उिंअलभर्ांता िंाणीिुंरवठा लवभाग, मा.व्ही. एम. इांगुळकर 

िेखालधकारी,  मा.व्ही.के..बेंडाळे सहा. आरोग्र्ाधीकारी इत्र्ािी अलधकारी उिंलस्ित होते. 

 सभेच्र्ा सुरुवातीस मा.अध्र्क्ष र्ाांनी सवय उिंलस्िताांिंे स्वागत करुन सभेच्र्ा कामकाजास 

सुरुवात केिी.  

तिनांतर मा.अध्र्क्ष र्ाांनी मागीि कार्यिंिीका क्रमाांक १०,दिनाांक १३/१/२०१४, कार्यिंिीका 

क्रमाांक ११ दिनाांक १८/१/२०१४ तसेिं कार्यिंिीका क्रमाांक १, दिनाांक ६/२/२०१४ रोजीच्र्ा 

सभेिंा सभावृत्ाांत कार्म करण्र्ात आल्र्ािं ेप्रकट केिे.. 

तिनांतर मा.अध्र्क्ष र्ाांिं ेमान्र्तेने व मा.सिस्र् र्ाांिं ेमागणीप्रमाणे खािी नमुि केिेप्रमाणे 

ऐनवेळिंे लवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेण्र्ात आिे. 

 



 

 

लवषर् क्रमाांक १. ड प्रभाग सलमतीिंी सभा प्रत्र्ेक मलहन्र्ािंे िंलहल्र्ा शुक्रवारी ििुंारी १२.०० 

वाजता  ठरलवणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेबाबत लविंार करणे मा.आरती िंोंधे र्ाांिंा 

प्रस्ताव  

 

लवषर् क्रमाांक २ िंी.डब्लल्र्ू.डी. २/१ साईनगर स्टीिच्र्ा अिंोझीट  लशव शक्ती माता  मांदिर 

र्ाठठकाणावरीि सावयजलनक शौिंािर् ब्लिॉक तोडणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेबाबतलविंार 

करणे मा.सुलनता वाघरेे र्ाांिंा प्रस्ताव. 

 

लवषर् क्रमाांक ३ पिंिंरी गावातीि शांकर  मांदिरासमोरीि  काळेवाडी ब्रीज  सावयजलनक शौिंािर् 

ब्लिॉक तोडणेबाबतच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेबाबत लविंार करणे मा. सुलनता वाघेरे र्ाांिंा 

प्रस्ताव . 

 

लवषर् क्रमाांक ४  प्रभाग क्रमाांक ४५ पिंिंरीवाघेरे  पशि ेआळी र्ेिीि लवठोबा नाणेकर  र्ाांिंे 

घराजवळून वाघरेे कॉिनीकड ेजाणा-र्ा रस्त्र्ािा कै.सौ. रखमाबाईलवठोबा नाणेकर िंि असे 

नामकरण करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेबाबतलविंार करणे मा.उषा वाघेरे र्ाांिंा प्रस्ताव. 

 

लवषर् क्रमाांक ५  कमान उभारणेस मान्र्ता िणेेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेबाबतलविंार 

करणे मा.आरती िंोंधे र्ाांिंा प्रस्ताव. 

 

लवषर् क्र.६ पिंिंळेलनिख र्िेीि शाळेस नाांव िणेेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेबाबतलविंार 

करणे मा.आरती िंोंधे र्ाांिंा प्रस्ताव. 

 

लवषर् क्रमाांक ७ पिंिंळेलनिख र्ेिीि उिर्ानास माजी महािंौर प्रभाकर नारार्ण साठे र्ाांिंे नाांव 

िणेेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेबाबतलविंार करणे मा.लविासराव नाांिगुड ेर्ाांिंा प्रस्ताव. 



 

 

ठराव क्रमाांक  २      लवषर् क्र.१ 

दिनाांक २१/०२/२०१४      लवभाग – प्रशासन  

सुिंक - मा. आरती िंोंधे       अनुमोिक - मा. लनता िंाडाळे   

  सांिभय :-  मा. आरती िंोध ेर्ाांिंा  दिनाांक २१/२/२०१४ रोजीिंा प्रस्ताव 

 ड प्रभाग   सलमतीिंी सभा प्रत्र्ेक मलहन्र्ािंे िंलहल्र्ा शुक्रवारी ििुंारी १२.०० वाजता 

आर्ोलजत करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता  िणेेत र्ते आह.े 

    सिरिंा ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

 

ठराव क्रमाांक  ३      लवषर् क्र.२ 

दिनाांक २१/०२/२०१४      लवभाग – स्िािंत्र्  

सुिंक –मा.लनता िंाडाळे      अनुमोिक – मा.लवमि काळे    

  सांिभय :- मा. सुलनता वाघरेे र्ाांिंा दि.२१/२/२०१४ रोजीिंा प्रस्ताव  

 िंी.डब्लिू.डी.२/१ साईनगर स्टीिच्र्ा समोरीि लशवशक्ती माता मांिीर िंठरसरातीि 

सावयजलनक शौिंािर् ह ेरहिारीच्र्ा व वलहवाटीच्र्ा िंरीसरात असून शौिंािर्ािंी िरुावस्िा 

झािेिी आह.े त्र्ामुळे िगुयधी व आरोग्र्लवषर्क समस्र्ा लनमायण होत आह ेव नागरीकाांना होणा-र्ा 

िासािा सामोरे जावे िागत आह े व लशव शक्ती माता मांदिरािंा िंलवि िंठरसर िषुीत होत आह.े 

तरी तेिीि सावयजलनक शौिंािर् त्वरीत िंाडणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

    सिरिंा ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

 

ठराव क्रमाांक  ४      लवषर् क्र.३ 

दिनाांक २१/०२/२०१४      लवभाग – स्िािंत्र्  

सुिंक –मा.लनता िंाडाळे      अनुमोिक – मा.लवमि काळे    

  सांिभय :- मा. सुलनता वाघरेे र्ाांिंा दि.२१/२/२०१४ रोजीिंा प्रस्ताव  

 पिंिंरी गावाांतीि शांकर मांिीरासमोरीि (काळेवाडी िंुि)  िंरीसरातीि प्रत्र्ेक घरामध्र्े 

स्वत:िंे शौिंािर् आह,े त्र्ामुळे सावयजलनक शौिंािर्ािंा वािंर कमी असून अस्वच्छता व 

अव्यवस्िा आलण आरोग्र्लवषर्क समस्र्ालनमायण होत आह े सबांधीत िंरीसर हा  मांदिरािंा असून 

तेिे मच्छर , िगंुधी अस्वच्छतेिंे वातावरण लनमायण होत आह ेम्हणून र्ेिीि सावयजलनक शौिंािर् 

िंाडणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

    सिरिंा ठराव सवायनमुमते मान्र् झािा. 



 

 

ठराव क्रमाांक  ५      लवषर् क्र.४ 

दिनाांक २१/०२/२०१४      लवभाग – स्िािंत्र्  

सुिंक –मा.उषा वाघेरे      अनुमोिक – मा.आरती िंोंधे     

  सांिभय :- मा.उषा वाघेरे र्ाांिंा दि.२१/२/२०१४ रोजीिंा प्रस्ताव  

 प्रभाग क्रमाांक ४५ पिंिंरीवाघेरे  पशि ेआळी र्ेिीि लवठोबा नाणेकर  र्ाांिंे घराजवळून 

वाघेरे कॉिनीकड ेजाणा-र्ा रस्त्र्ािा कै.सौ. रखमाबाई लवठोबा नाणेकर िंि असे नामकरण 

करणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिरिंा ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

ठराव क्रमाांक  ६      लवषर् क्र.५ 

दिनाांक २१/०२/२०१४      लवभाग – स्िािंत्र्  

सुिंक –मा.आरती िंोंधे       अनुमोिक – मा.उषा वाघेरे    

  सांिभय :- मा.आरती िंोंधे र्ाांिंा दि.२१/२/२०१४ रोजीिंा प्रस्ताव  

 प्रभाग क्रमाांक ५४ पिंिंळेलनिख र्ेिे पिंिंळेलनिख गावाांत प्रवेश करताांना सुशोभीत अशी 

स्वागत कमान उभारणेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

   सिरिंा ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

ठराव क्रमाांक  ७      लवषर् क्र.६ 

दिनाांक २१/०२/२०१४      लवभाग – स्िािंत्र्  

सुिंक –मा.आरती िंोंधे       अनुमोिक – मा.शकुां तिा धराड े    

  सांिभय :- मा.आरती िंोंधे र्ाांिंा दि.२१/२/२०१४ रोजीिंा प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक ५४ पिंिंळेलनिख मधीिपिंिंरीपिंिंवड महानगरिंालिका शाळा क्रमाांक ५२ 

मुिाांिंी र्ा शाळेिा कै.सोिंानराव निोबा इांगविे (मा.िंोलिस िंाटीि) व पिंिंरी पिंिंवड 

महानगरिंालिका शाळा क्रमाांक ५३ मुिींिंी र्ा शाळेिा स्वातांत्र्र् सैलनक कै.भाऊसाहबे निोबा 

साठे (मा.सरिंांिं पिंिंळेलनिख) असे नाांव िणेेकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

   सिरिंा ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

 

ठराव क्रमाांक  ८      लवषर् क्र.७ 

दिनाांक २१/०२/२०१४      लवभाग – स्िािंत्र्  

सुिंक –मा.लविासराव नाांिगुड े  अनुमोिक – मा.गौतम िंाबकुस्वार     

  सांिभय :- मा.लविासराव नाांिगुड ेर्ाांिंा दि.२१/२/२०१४ रोजीिंा प्रस्ताव  

पिंिंळेलनिख र्ेिीि उिर्ानास माजी महािंौर प्रभाकर नारार्ण साठे र्ाांिंे नाांव िणेेकामीच्र्ा 

प्रस्तावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

    सिरिंा ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 



 

 

 

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंल्र्ािंे जालहर केिे. 

        

 

           /- 

( अलनता मपच्छद्र तािंकीर ) 

सभािंती 

ड प्रभाग सलमती पिं.पिं.म.न.िंा., 

रहाटणी ४११०१७ 

 

 

क्रमाांक – ड/१३/कालव/ ४५ /२०१४ 

दिनाांक –  ०९ /०५ /२०१४  

         

 

         /-                                 

                                                               प्रशासन अलधकारी तिा  

                                                                   सलिंव (सभाशाखा) 

                                                                   ड प्रभाग सलमती 

 

 

 

प्रत - सवय सांबांधीत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी र्ाांिंेकड ेिुंढीि र्ोग्र् त्र्ा  

     कार्यवाहीसाठी रवाना.     


