
 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीय कायाािय 

सभावतृ्ाांत (कायािंलत्रका क्र.१५) 
 

ददनाांक : ०५/०२/२०२१       वेळ: सकाळी १०.४५ वाजता 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमतीिंी माह े फेब्रुवारी २०२१ िंी ददनाांक  

०५/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ प्रभाग कायााियािंे  “सांत ज्ञानशे्वर महाराज”  

सभागृहामध्ये  आयोलजत करणेत आिी होती. सदर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसदस्य/ नगरसदस्या 

उिंलस्थत होते. 
 

१) मा.बुड ेसुवणाा लवकास   - सदस्या (सभा अध्यक्ष) 

२)  मा.गायकवाड लनमािा मनोज - सदस्या 

३) मा.बारसे  लप्रयाांका दलेवदास - सदस्या 
 

 या लिवाय मा.अवधूत तावड े - क्षेत्रीय अलधकारी, मा.श्री.सांजय घुबे-कायाकारी अलभयांता 

स्थािंत्य, श्री.बाळू िाांड-े उिंअलभयांता लवद्युत, श्रीम.पे्ररणा लिनकर, श्री.दवेेंद्र बोरावके - उिंअलभयांता 

स्थािंत्य, श्री.ददनेि फाटक, श्री.सुदिान वहीकर-उिंअलभयांता िंा.िंु., श्री.लवजय वाईकर-यांता 

जिलन:सारण श्री.राजेि नांदिाि भाट – सहा.आरोग्यालधकारी, श्री.गुमास्ते ए.व्ही.-मुख्य आरोग्य 

लनरीक्षक, श्री.बी.के. कािेलतक्रमण लनरीक्षक, श्री.डी.एम. लभसे-दक्रडा िंयावेक्षक, इत्यादी 

अलधकारी/कमािंारी उिंलस्थत होते. 
 

खािीिप्रमाणे सूिंना माांडणेत आिी. 
 

सुिंक: मा. लप्रयाांका बारस े   अनुमोदक: मा.लनमािा गायकवाड 
 

         सभा कामकाज भरलवणेकामी नेमिेल्या वेळी मा.सभािंती सभागृहात हजर नसिेने 

आजच्या सभिेंे अध्यक्ष म्हणून मा.सुवणाा बुड ेयाांनी कामकाज िंहावे.   

सदर सूिंना सवाानुमते मान्य करण्यात आिी (मा.सुवणाा बुड ेयाांनी सभा अध्यक्ष स्थान लस्वकारिे) 

 

खािीिप्रमाणे सूिंना माांडणेत आिी. 

सुिंक: मा. लप्रयाांका बारस े   अनुमोदक: मा.लनमािा गायकवाड 
 

ऐन वेळेिंे लवषय दाखि करण्यात येवून आज होणारी प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा कोरम अभवी 

तहकूब करणेत यावी. 

(सदर सूिंना सवाानुमते मान्य करण्यात आिी) 

 

मा.सभा अध्यक्षाांच्या िंरवानगीने खािीि ऐनवेळेिंे लवषय दाखि करून घेण्यात आि.े 

 

लवषय  क्र.१ मा.लप्रयाांका प्रलवण बारसे याांिंा लवषय  

प्रभाग क्र.५ मध्ये गवळीनगर सावाजलनक स्वच्छता गृहामध्ये दरूस्ती करून 

स्वच्छता कमािंाऱयाांसाठी तथेे कायम स्वरूिंी कायाािय करणेबाबत.  

 

 



 

लवषय  क्र.२ मा.लवकास हररश्चांद्र डोळस याांिंा लवषय 

स्वच्छता अलभयान अांतगात माह ेमािंा २०२१ मध्ये अभ्यास दौरा आयोलजत 

करणेबाबत. 

 

मा.सभा अध्यक्ष: आज होणारी प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा ददनाांक १६/०२/२०२१ रोजी 

१०.४५ वा. िंयाात तहकूब करण्यात यते आह.े 

 

 

         सही/- 

(सुवणाा बुड)े 

सभा अध्यक्षा 

इ प्रभाग सलमती                                  
 
 

सही/-  

जा.क्र.इक्षेका/ लस्वस/ १३ /२०२१ 
 ददनाांक :  १२  /०२ /२०२१ 

प्रिासन अलधकारी तथा 

सलिंव (सभािाखा) 

इ प्रभाग सलमती 

प्रत- सवा सांबांलधत िाखाप्रमुख व िाखालधकारी 



 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीय कायाािय 

सभावतृ्ाांत (कायािंलत्रका क्र.१५) 
 

ददनाांक : १६/०२/२०२१       वेळ: सकाळी १०.४५ वाजता 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमतीिंी माह े फेब्रुवारी २०२१ िंी  ददनाांक  

०५/०२/२०२१ रोजी तहकूब करणेत आिेिी मलसक सभा ददनाांक १६/०२/२०२१ रोजी सकाळी 

१०.४५ वाजता इ प्रभाग कायााियािंे  “सांत ज्ञानशे्वर महाराज”  सभागृहामध्ये  आयोलजत करणेत आिी 

होती. सदर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसदस्य/ नगरसदस्या उिंलस्थत होते. 

 

१) मा.डोळस लवकास हररश्चांद्र  - सभािंती 

२) मा.गायकवाड लनमािा मनोज - सदस्या 

३) मा.सागर बाळासाहबे गवळी - सदस्य 

४) मा.बारसे  लप्रयाांका दलेवदास - सदस्या 

५) मा.फुगे लभमाबाई िंोिंट  - सदस्या 

६) मा.बुड ेअलजत प्रतािं  - स्वीकृत सदस्य 

७) मा.साधना सलिंन तािंकीर  - स्वीकृत सदस्या 

८) मा.िाांड ेलवजय नामदवे  - स्वीकृत सदस्य 
 

 

 या लिवाय मा.अवधूत तावड े - क्षेत्रीय अलधकारी, मा.श्री.सांजय घुबे-कायाकारी अलभयांता 

स्थािंत्य, मा.श्री.प्रलवण घोड-े कायाकारी अलभयांता लवद्युत श्री.बाळू िाांड-े उिंअलभयांता लवद्यतु, 

श्रीम.पे्ररणा लिनकर, श्री.दवेेंद्र बोरावके - उिंअलभयांता स्थािंत्य, श्री.ददनेि फाटक, श्री.सुदिान वहीकर-

उिंअलभयांता िंा.िंु., श्री.वसांत उगि-ेिेखालधकारी, श्री.राजेि नांदिाि भाट – सहा.आरोग्यालधकारी, 

श्री.गुमास्ते ए.व्ही.-मुख्य आरोग्य लनरीक्षक, श्री.िलिकाांत गायकवाड-उिंिेखािंाि इत्यादी अलधकारी/ 

कमािंारी उिंलस्थत होते. 
 

 

मा.सभािंती याांनी उिंलस्थत सन्मा.नगरसदस्य/ नगरसदस्या व अलधकारी याांिंे स्वागत करून सभा 

सूरू करणेस अनुमती ददिी.  

 

ठराव क्रमाांक : ५७ लवषय क्रमाांक : ०१  

ददनाांक : १६/०२/२०२१ लवभाग : स्थािंत्य /आरोग्य  

सुिंक : मा. लप्रयाांक प्रलवण बारसे अनुमोदक : मा. लनमािा मनोज गायकवाड 

      

सांदभा मा. लप्रयाांक प्रलवण बारसे याांिंा प्रस्ताव 

मा.सभािंती याांनी लिफारस केिे प्रमाण े

  

      प्रभाग क्र.५ गवळीनगर मध्ये १०२ स्वच्छता कमािंारी काम करीत असून त्यात मनिंा आरोग्य 

कमािंारी, घांटागाडी ठेकेदार, एम.िंी.एम.एिं. कमािंारी व सांस्था कमािंारी काम करतात.  या कमािंाऱयाांिं े

रेकॉडा, मलहिाांसाठी िंेंजींग रूम, आरोग्य कमािंाऱयाांिंे सालहत्य तसेिं जेवण करण्यासाठी जागा 

कायमस्वरूिंी प्रभागात असणे गरजेिं ेआह.े त्यासाठी गवळीनगर मधीि स्वच्छतागृह ज्यािंा वािंर होत 



 

नाही त्याच्या पभतीिा धक्का न िावता आतीि कप्िें िंाडून त्यािंी दरूूस्ती करून स्व्च्छता कमािंाऱयाांसाठी 

कायम स्वरूिंी कायाािय तयार करणेस मान्यता दणेेत येत आह.े 

  

सदर ठराव सवाानुमते मान्य करण्यात आिा.  

 

ठराव क्रमाांक : ५८ लवषय क्रमाांक : ०२  

ददनाांक : १६/०२/२०२१ लवभाग : िेखा  

सुिंक : मा. लभमाबाई फुगे अनुमोदक : मा. लप्रयाांक प्रलवण बारसे 

      

सांदभा मा. लवकास हररश्चांद्र डोळस याांिंा प्रस्ताव 

मा.सभािंती याांनी लिफारस केिे प्रमाणे 

  

      स्वच्छता अलभयान अांतगात नगर सदस्याांिंा अभ्यास दौरा माह े मािंा २०२१ मध्ये आयोलजत 

करावयािंा आह.े सदरिंे अभ्यास दौऱयामध्ये िहर स्वच्छता, किंरा लवल्हवेाट, िाळेतीि स्वच्छता 

प्रकल्िं, िंयाटन स्थळावरीि स्वच्छता लनयोजन इ.बाबत जम्मु आलण काममीर राज्यातीि महत्वाच्या  

िहराांना भेटी द्यावयाच्या आहते.  सदर दौऱयासाठी इ प्रभाग सलमतीिंे सदस्य व इ प्रभागातीि ४ 

अलधकारी/कमािंारी याांिंे साठी येणाऱया प्रत्यक्ष खिंाास मान्यता दणेेत येत आह.े 

  

सदर ठराव सवाानुमते मान्य करण्यात आिा.  

 

 

यानांतर उिंलस्थताांिंे आभार व्यक्त करून सभा सांिंल्यािंे जाहीर करण्यात आिे.  

 

 

 

           सही/- 

(लवकास डोळस) 

सभािंती 

इ प्रभाग सलमती                                  
 
 

        सही/- 

जा.क्र.इक्षेका/ लस्वस/ १७ /२०२१ 
 ददनाांक :   २५ /०२ /२०२१ 

प्रिासन अलधकारी तथा 

सलिंव (सभािाखा) 

इ प्रभाग सलमती 
 

प्रत- सवा सांबांलधत िाखाप्रमुख व िाखालधकारी 

     २-/सभावृत्ाांतातीि ठरावानुसार आिंिे लवभागािी सांबांलधत लवषयाबाबत योग्य ती लनयमालधन 

कायावाही करणेत यावी. याबाबत वेगळा िंत्रव्यवहार केिा जाणार नाही यािंी नोंद घ्यावी.   

 


