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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक - ५ 
सभावृत्ाांत 

 दि.-  ५/८/२०१५          वेळ ििुंारी ३:०० वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा बधुवार    

दि.५/८/२०१५ रोजी ििुंारी ३.०० वाजता इ प्रभाग कार्ाािर्ािें “सांत ज्ञानशे्वर महाराज”  

सभागृहामध्र् े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उिंलस्ित होते.  

 

१ मा.श्रध्िा बाजीराव िाांड े- अध्र्क्षा 

२ मा.आल्हाट मांिा उत्म 

३ मा. काळजे लनतीन प्रतािं 

४ मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडूरांग 

५ मा.िंांद्रकाांत (भाऊ) साहबेराव वाळके 

६ मा.Adv.लनतीन ज्ञानेश्वर िाांडगे  

७ मा.िोंढे शुभाांगी सांतोष 

 

    तसेिं खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

 

      मा.क्षेत्रीर् अलिकारी- श्रीम.आशािवेी िरुगुड,े मा.श्रीलनवास िाांगट- प्रशासन अलिकारी, 

मा.जर्ांत बरशटे्टी, कार्ाकारी अलभर्ांता (िंािं)ु, मा.प्रवीण घोड-े (कार्ाकारी अलभर्ांता 

लवद्युत,) मा.गार्कवाड जी.कृ. (कार्ाकारी अलभर्ांता स्िािंत्र्), (मा.श्रीम.प्रभावती 

मा.िंाटीि-िंर्ावेक्षक, मा.श्री.इप्िंकार्ि एस.एिं.- िेखालिकारी, मा.श्री.व्ही.सी.काळे – 

उिंअलभर्ांता, मा.श्री.वाघमारे एस.बी.-उिंअलभर्ांता, मा.साबळे भाऊसाहबे, उिंअलभर्ांता, 

मा.जी.एन.खेरे – सहा.लनरीक्षक, मा.एस.डी.रावते -  मा.एस.व्ही.बड े –समाजसेवक , 

मा.हनवते िंी.एस.समाजसेवक,(नालवर्ो लवभाग)  मा.एम.एम. िंव्हाण – उिंअलभर्ांता 

(लवद्युत), मा.श्री.व्ही.बी.माने, उिं अलभर्ांता, नगररिंना, मा.श्रीमती लशनकर िंी.िंी - उिं 

अलभर्ांता, नगररिंना, मा. वाघमारे एस.बी. उिं अलभर्ांता, स्िािंत्र्, मा.भोकरे रपवद्र- 

सहा.आरोग्र् अलिकारी,  मा.कोंड े के.बी. उिं अलभर्ांता, (िंाणीिंुरवठा), श्री.िंाटीि 

एस.वार्.- उिंअलभर्ांता (स्िािंत्र्) मा.सौ.भोज जर्श्री – क्रीडा िंर्ावेलक्षका  

 

 मा.सभािंती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ाांिें स्वागत करुन सभिेा सुरवात   करणेत 

र्ेत आह.े    

 ------ 

 

           उिंलस्ित सन्मा.सिस्र्ाांिं ेसांमतीने खािीि ऐनवळेिं ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि 

करुन घणेेत आि.े 

 

लवषर् क्रमाांक १) तरतूि वगीकरणाबाबत इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, लवद्युत लवभागाकडीि िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक २) महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनर्माांिंे किम २०५ अन्वर्े दिघी –भोसरी  

                       लशवेवरीि १५ मी.रस्ता घोषीत करणेबाबत. मा.िंांद्रकाांत (भाउ)  साहबेराव  

                       वाळके र्ाांिें िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक ३) महाराष्ट्र प्रािलेशक व नगररिंना अलिलनर्म १९६६ िंे किम ३७  अन्वर्े १२  

                      मी.रस्ता घोषीत करणेबाबत. मा.िंांद्रकाांत (भाउ)  साहबेराव वाळके र्ाांिंे िंत्र. 
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 ----- 

 

 

त्र्ानांतर  खािीिप्रमाणे सूिंना माांडणेत आिी- 

 ----- 
 

१ सुिंक- मा. चंद्रकाांत वाळके   अनुमोिक- मा.Adv.लनतीन ज्ञानेश्वर िाांडगे  

 

मा.सभािंती इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर र्ा आजारी 

असल्र्ाकारणास्तव आज सभागृहात  उिंलस्ित नसल्र्ामुळे आजच्र्ा सभचे्र्ा अध्र्क्षस्िानी 

मा.श्रध्िा बाजीराव िाांड ेर्ाांिंी   लनवड करणेत र्ावी. 

 

      सदर सुचना सर्ाानुमते मान्र् झाली 

     ----- 

                  (मा.श्रध्िा बाजीराव िाांड ेर्ाांनी सभिें ेअध्र्क्षस्िान लस्वकारि)े 

 

         भारतािें माजी राष्ट्रिंती, भारतरत्न डॉ.ए.िंी.जे.अब्ििु किाम र्ाांिें दिनाांक 

२७/०७/२०१५ रोजी ि:ुखि लनिन झाि े तसिें कै.मांगेश उत्मराव िंािंारणे, उद्योजक 

कै.सागर सुरेश तािंकीर, कै.लवमि ज्ञानोबा गुळवे, कै.मारुती िोंडीबा वाळके, कै.बिामबाई 

िंांद्रकाांत िोंढे, कै.लविास वामन गव्हाण े र्ाांिें लनिन झािेने त्र्ाांना इ प्रभाग सलमतीच्र्ा 

वतीने भाविंुवाक श्रध्िाांजिी करीता सवाानी िोन लमनीटे स्तब्ि उभे राहून श्रध्िाांजिी अिंाण 

करावी.  

                   (सवाानी िोन लमनीटे स्तब्ि उभ ेराहून श्रध्िाांजिी अिंाण केिी) 

                       

                                      सदर सुचना सर्ाानुमते मान्र् झाली 

  ------  

मा.अध्र्क्षा -   इ प्रभाग सलमतीिंी सभा बधुवार दिनाांक २६/०८/२०१५ रोजी ििुंारी 

३.०० वा.िंर्ंत तहकूब करण्र्ात र्ेत आह.े 

 

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सवांिें आभार मानून सभा सांिंल्र्ािंे जाहीर केिे. 

 

 

       सही/- 

       श्रध्िा बाजीराव िाांड े

   अध्र्क्षा                                                            

इ प्रभाग सलमती 

                     पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 
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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक - ५ 
सभावृत्ाांत 

(दि.५/८/२०१५ रोजीची तहकुब सभा) 

 

 दि.-  २६/८/२०१५          वेळ ििुंारी ३:०० वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी  बुधवार  दि.५/८/२०१५ 
रोजी ििुंारी ३.०० वाजता ची तहकुब सभा बिुर्ार ददनांक २६/८/२०१५ रोजी दपुारी 

३.०० र्ा इ प्रभाग कार्ाािर्ािें “सांत ज्ञानशे्वर महाराज”  सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत 

आिी होती सिर सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उिंलस्ित होते.  

 

१ मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर   - सभािंती 

२ मा.िंांद्रकाांत (भाऊ) साहबेराव वाळके 

३ मा. सिुंे आशा रपवद्र 

४ मा. गोफण ेअनुरािा िलेविास 

५ मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े

 

    तसेिं खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

 

      मा.श्री.जीर्न गायकर्ाड – कायाकारी अभभयंता (स्थापत्र्) मा.श्रीलनवास िाांगट- 

प्रशासन अलिकारी, मा.प्रवीण घोड-े कार्ाकारी अलभर्ांता मा.श्री.व्ही.सी.काळे – 

उिंअलभर्ांता, मा.श्री.वाघमारे एस.बी.-उिंअलभर्ांता,– कलनष्ट अलभर्ांता, मा.श्री.राऊत 

व्ही.एस. उिंअलभर्ांता (िंाणीिंुरवठा), मा.श्री.अांकुश कोंड े . उिंअलभर्ांता (िंाणीिंुरवठा), 

श्री.िंाटीि एस.वार्.- उिंअलभर्ांता (स्िािंत्र्) मा.हमेांत घोड - कलनष्ट अलभर्ांता, (स्िािंत्र्) 

मा.श्री.वाडकर एस.व्ही - कलनष्ट अलभर्ांता, (स्िािंत्र्) मा.श्री.साबळे – उिं अलभर्ांता 

(स्िािंत्र्) मा.श्री. गनबोटे ए.िंी.- कलनष्ट अलभर्ांता, मा.श्री.मनोज सेठीर्ा - उिंअलभर्ांता 

(जिलन:सारण), मा.श्री.इप्िंकार्ि एस.एिं.- िखेालिकारी, मा.श्री.रपवद्र भोकरे – 

सहा.आरोग्र् अलिकारी, मा.श्री.रावते एम.डी. (उद्यान) 

 

 मा.सभािंती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ाांिें स्वागत करुन सभिेा सुरवात   करणेत 

र्ेत आह.े    

 ------ 

 

उिंलस्ित सन्मा.सिस्र्ाांिं ेसांमतीन ेखािीि ऐनवळेिं ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन घणेेत 

आि ेहोत.े 

 

लवषर् क्रमाांक १) तरतूि वगीकरणाबाबत इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, लवद्युत लवभागाकडीि  िंत्र  

                      क्र. इके्षका /लव/१/कालव /३४४/२०१५,दि नाांक ४/४/२०१५ िंे िंत्र. 

 

लवषर् क्रमाांक २) महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनर्माांिंे किम २०५ अन्वर्े दिघी –भोसरी  

                       लशवेवरीि १५ मी.रस्ता घोषीत करणेबाबत. मा.िंांद्रकाांत (भाउ)  साहबेराव  

                       वाळके र्ाांिें िंत्र. 
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लवषर् क्रमाांक ३) महाराष्ट्र प्रािलेशक व नगररिंना अलिलनर्म १९६६ िंे किम ३७  अन्वर्े १२  

                      मी.रस्ता घोषीत करणेबाबत. मा.िंांद्रकाांत (भाऊ)  साहबेराव वाळके र्ाांिंे िंत्र. 

 ----- 

 

         अ) दिनाांक १/०७/२०१५ रोजी झािेल्र्ा सभेिंा(कार्ाक्रमिंलत्रका ४)    

              सभावृत्ाांत कार्म करणेत आल्र्ािें मा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केिे. 

       

----- 

 

ठराव क्रमाांक-  ९    लवषर् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- ५/८/२०१५    लवभाग – आरोग्र्  

सूिंक- मा.आशा सुिंे      अनुमोिक- मा.अनुरािा गोफण े

सांिभा – इक्षेका/आ/२/कालव / ५६८/२०१४, दिनाांक २४/०७/२०१५. 

इ क्षेत्रीय कायाालयाकडील आरोग्र् भर्भागामध्ये सन २०१५-२०१६ चे चालू अंदाज 

पत्रकीय तरतुदीमध्ये आरोग्र् लवभागातीि नािे सफाई र्ा िखेालशषाावर तरतूि 

र.रु.१५,००,०००/- करणेत आििेी आह.े नािे सफाईिंी र.रु. १०,००,०००/- लनलविा 

काढण्र्ात आिी आह.े र्ा िखेालशषाावर ५,००,०००/-  लशल्िक आह.े स्रॉमा वॉटर 

िंावसाळी गटसा साफसफाई करणे ह े िखेालशषा इ क्षते्रीर् आरोग्र् लवभागाकड े नाही.तरी  

स्रॉमा वॉटर िंावसाळी गटसा साफसफाई करणे हर्ािें लनलविा काढण्र्ासाठी 

र.रु.१५,०१,९९२/- तरतुिीिंी आवश्र्कता आह.े स्रॉमा वॉटर िंावसाळी गटसा साफसफाई 

करणे र्ा कामािंी लनलविा काढण्र्ात आिी असून कामािंा आिशे िणे्र्ात आिा आह.े 

सिरिंा खिंा हा नािे सफाई हर्ा िखेालशषाातून करण्र्ास मान्र्ता लमळािी आह.े सिरिंी 

तरतूि अिंुरी िंडत असल्र्ाने आरोग्र् लवभागाकडीि हॉटेि वेस्ट वाहतुक खिंा करण े र्ा 

िेखालशषाावरीि र.रु. १३,००,०००/- तरतूि लशल्िक आह.े त्र्ामिनू नािे सफाई र्ा 

िेखालशषाावर र.रु.१०,००,०००/- वगा करण ेआवश्र्क आह.े स्रॉमा वॉटर िंावसाळी गटसा 

साफसफाई करणे करीता िेखालशषा नसल्र्ाने व सिरिंी लनलविा काढून कामािंा आिशे 

िणे्र्ात आल्र्ाने सिरिंा खिंा हा नाि ेसफाई र्ा िेखालशषाामिून करावर्ािंा असल्र्ाने व 

नािे सफाईिंी लनलविा काढिी असल्र्ाने त्र्ा िेखालशषाावर तरतुि अिंुरी िंडत असल्र्ाने 

“नाि े सफाई ” र्ा िखेालशषाावर “ हॉटेि वसे्ट वाहतकु खिंा ” र्ा िखेालशषाावरीि 

र.रु.१०,००,०००/- तरतूि    लशल्िक असल्र्ान ेती नाि ेसफाई र्ा िखेालशषाावरती वगा 

करण ेआवश्र्क आह.े   महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनर्म १९४९ किम १०३ अन्वर् े  

एका अिासांकल्िंीर् लशषाातून िसु-र्ा अिासांकल्िंीर् लशषाात वगा करावर्ाच्र्ा रकमा 

लनर्मानुसार वगा करणसे मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

     

सिर ठराव सवाानुमते मांजूर झािा. 

------ 
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सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते आििे ेऐनवळेिं ेलवषर् घणेते आि.े 
 

ठराव क्रमाांक - १०     लवषर् क्रमाांक- १ 
दिनाांक- ५/८/२०१५    लवभाग – लवद्युत 

सूिंक- मा. मा.लवश्वनाि िाांड े    अनुमोिक- मा.आशा सुिं े

सांिभा- इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्ातीि लवद्युत लवभागाकडीि िंि क्र.इक्षेका/१/कालव/३४४/  

        २०१५, दिनाांक ४/८/२०१५ रोजीिें िंत्र. 

 इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्ाकडीि लवद्युत लवभागाकडीि स्िार्ी अस्िािंना र्ा         

िेखालशषाकावर सन २०१५-१६ करीता तरतिु रक्कम रुिंर्े ३,७०,००,०००/- करणेत 

आिेिी होती. दिनाांक १/८/२०१५ अखेर स्िार्ी अस्िािंनेवर १,३२,५७,५५६/- खिंा 

झािेिा आह.े उवारीत रक्कम रुिंर् े२,३७,४२,४४४/- इतकी रक्कम लशल्िक आह.े इ क्षेत्रीर् 

कार्ाािर् लवद्युत लवभागाकडीि अस्िार्ी अस्िािंना र्ा िेखालशषाावर सन २०१५-१६ 

करीता र.रु.४०,०००/- इतकी तरतूि करण्र्ात आिी होती. तरी सिर िखेालशषाावर      

दिनाांक २७/५/२०१५ अखेर र.रु.७९७३/- इतका खिंा झािेिा आह.े मा.आर्ुक्त र्ाांिेंकडीि 

आिशे क्र. प्रशा/११/कालव/२४५/२०१५ दिनाांक ६/५/२०१५ अन्वर्े लशकाऊ उमेिवाराांना 

सुिारीत िराने लवद्यावेतन अिा करणेबाबत कळलविेिे आह.े तरी सद्यलस्ितीत इ क्षेत्रीर्   

लवद्युत लवभागात प्रलशक्षणािी कमािंारी असनू २०१५-१६ र्ा आर्थिक वषाात सिर    

कमािंा-र्ाांिें लवद्यावेतनािंी रक्कम वाढिी असल्र्ाने सिरिंी तरतूि अिंूरी िंडत आह.े 

अस्िार्ी आस्िािंना िेखालशषाावर प्रलशक्षणािी वार्रमन/इिेक्ट्रीशन कमािंा-र्ाांिें           

लवद्यावेतन अिा करणेकामी फक्त ३२,०२७/- इतकी रक्कम लशल्िक आह.े सिर रक्कम अिंूरी 

िंडत असल्र्ाने इ क्षते्रीर् लवद्युत स्िार्ी आस्िािंना र्ा िखेालशषाावरीि तरतिू 

र.रु.३,७०,००,०००/- मिून र.रु. ४,००,०००/- (अक्षरी रक्कम रुिंर् े िंार िाख फक्त) 

इतकी रक्कम इ क्षेत्रीर् कार्ाा िर्ाकडीि लवद्यतु लवभागाकडीि अस्िार्ी अस्िािंना र्ा 

िेखालशषाावर वगा करण ेआवश्र्क आह.े तरी सिर तरतूि वगीकरणास मान्र्ता िणेेत र्ेत 

आह.े 

सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

         --- 

 

ठराव क्रमाांक - ११     लवषर् क्रमाांक- २ 
दिनाांक- ५/८/२०१५ 

सूिंक- मा.िंांद्रकाांत वाळके     अनुमोिक- मा.आशा सुिं े

सांिभा- मा.िंांद्रकाांत (भाऊ) साहबेराव वाळके र्ाांिें िंि. 

         मौजे भोसरी पिंिंरी पिंिंवड नवनगर लवकास प्रालिकरण मांजूर लवकास र्ोजनेत 

स.नां.२२२ िंै.२१९,२२० व २०५ मिून (भोसरी-दिघी लशवेवर) १५ मी.रस्ता प्रस्तालवत 

आह.े िंरांतू सिरिंा रस्ता मौजे भोसरी लवकास र्ोजना आराखडर्ात िशालविेिा नाही. तरी 

सिरिंा १५ मी. रस्ता मौजे भोसरी स.नां.२२२ िं.ैिंासून स.नां.२०५ िंै.िंर्ंत नकाशात 

िाखलवि े प्रमाण े महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनर्मािें किम २०५ अन्वर् े घोषीत 

करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े सभारृ्त्ांत  कार्म होणेिंी वाट न िंाहता ठरार्ाप्रमाण े
कार्ावाही करण्र्ात र्ावी. 

सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

         --- 

 

 

 

 

 

 



 -  - 

 

6 

6 

 

 

ठराव क्रमाांक - १२    लवषर् क्रमाांक- ३ 

दिनाांक- ५/८/२०१५ 

सूिंक- मा.िंांद्रकाांत वाळके     अनुमोिक- मा.लवश्वनाि िाांड े

सांिभा- मा.िंांद्रकाांत (भाऊ) साहबेराव वाळके र्ाांिें िंि. 

        मौजे दिघी र्ेिीि स.नां.७४ िंै.७५ व ७८ मध्र्े लवकास र्ोजनेतीि १५ मी. रुांि रस्ता 

िशालवणेत आिा असून सिरिंा रस्ता नागरीकाांसाठी वािंर करणे र्ोग्र् नाही. िगत स.नां. 

७८ मध्र् े प्रत्र्क्ष जागेवर ९ मी.रस्ता अलस्तत्वात आह.े तरी लवकास र्ोजनेतीि १५ 

मी.रस्ता रद्द करुन स.नां. ७८ मिीि अलस्तत्वातीि ९ मी. रस्ता महाराष्ट्र प्रािलेशक व 

नगररिंना अलिलनर्म १९६६ िें किम ३७ अन्वर्े १२ मी घोषीत करणेस मान्र्ता िणेेत 

र्ेत आह.े सभारृ्त्ांत  कार्म होणेिंी वाट न िंाहता ठरार्ाप्रमाण ेकार्ावाही करण्र्ात 

र्ावी. 

 

सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

         --- 

 

मा. सभािंती - इ क्षते्रीर् कार्ाािर्ातीि सवा लवभागातीि वॉडावाईज टेंडर दकती होते, 

बजटेच्र्ा िंसु्तकामध्र् े  टेंडर दकती होत,े टेंडर लनघाि े दकती, बाकी टेंडर दकती आह,े रद्द 

टेंडर दकती आह े  र्ाबाबतिंा सलवस्तर अहवाि िंढुच्र्ा   मालसक सभते ( बिुवार दिनाांक 

२/९/२०१५) रोजी शाखा प्रमखुाांनी िणे्र्ात र्ावा 

 

 

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंल्र्ािें जाहीर केिे. 

          
    

     सही/- 

      मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर 

              सभािंती 

                                                                                इ प्रभाग सलमती 

                        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, भोसरी - ३९ 

क्र-इक्षेका/कालव/४/३६६/२०१५ 

दिनाांक- २६/८/२०१५ 

                          

              सही/- 

                                                    प्रशासन अलिकारी तिा सलिंव (सभाशाखा) 

                               ( इ क्षिेीर् कार्ाािर्) 

           पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

  
 

 

प्रत- सवा सांबांलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी 

       र्ाांिेंकड ेिंुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना. 
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