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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक- १० 

सभावृत्ाांत 

 

दि.-   ०७/०१/२०१५         वेळ ििुंारी ३:०० वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी सभा बुधवार दि     ०७/०१/२०१५ 

रोजी ििुंारी ३.०० वाजता इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्ािंे “                 ” सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत 

आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उिंलस्ित होते.  

 

१ मा.                   –          

२ मा.           उत्म 

३ मा.                     

४ मा.काळजे लनतीन प्रतािं 

५ मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर  

६ मा.वसांत (नाना) आनांिराव िोंढे 

७ मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडुरांग           

८ मा.सुिें आशा रपवद्र 

९ मा.िंांद्रकाांत (भाऊ) साहबेराव वाळके  

१० मा.गोफणे अनुराधा िलेविास 

११   .Adv.          श्वर िाांडगे 

१२ मा.िोंढे शुभाांगी सांतोष 

१३ मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े

    

तसेिं खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

 

       मा.        िरुगूडे- इ क्षेिीर् अलधकारी,   .श्री.िाांगट- प्रशासन अलधकारी, मा.वसांत साळवी-

कार्ाकारी अलभर्ांता (स्िािंत्र्), मा.श्री.जर्ांत बरशेट्टी- कार्ाकारी अलभर्ांता-(िंाणीिुंरवठा),मा.प्रलवण घोड े

–कार्ाकारी अलभर्ांता – (लवद्युत), मा.श्री.पशि े एिं.एस. उिंअलभर्ांता स्िािंत्र्,   .  .   .  .     – 

उिंअलभर्ांता (िंाणीिुंरवठा), मा.श्री. भाऊसाहबे साबळे - उिंअलभर्ांता,   .  .        ए .  . 

उिंअलभर्ांता     त्र्,   .  .व्ही.सी.काळे-      अलभर्ांता - (लविरु्त),   .श्री.            

उिंअलभर्ांता-  :      ,  श्री.इ.बी.िंाटीि- उिं अलभर्ांता, -  .  .              -           , 

मा.श्री.एस.डी.िगस - सहा.आरोग्र्ालधकारी, मा.श्री.गौड लजतपसग लहरापसग -मुख्र्ाध्र्ािंक,   .       

       –            ,   मा.श्री. लशरोळे एस.डब्ल्र्ू – प्र.मुख्र्ाध्र्ािंक,  

   ---- 

 

मा.सभािंती - सवा सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ाांिंे स्वागत कन न सभेिा सुरवात करणेत र्ेत आह.े     

   ---  

           उिंलस्ित सन्मा.सिस्र्ाांिं ेसांमतीन ेखािीि ऐनवळेिं ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि कन न 

घणेेत आिे. 

लवषर् क्रमाांक १) मौजे भोसरी स.नां.२०० िंै मधून किम २०५ नुसार रस्ता घोषीत करणे व  

                     नुकसान भरिंाई िणेेबाबत. मा.वसांतराव (नाना) िोंढे र्ाांिंे िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक २)िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिे सुिभ शौिंािर्े उभारणेबाबत  

                     मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड ेर्ाांिंे िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक ३) िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिीि प्रिांलबत लवकास कामाांबाबत 

                      मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांडे र्ाांिंे िंत्र. 
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लवषर् क्रमाांक ४) िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिीि ित्मांिीर ते िंुणे नालशक महामागाािंर्ंतिंा  

                      रस्ता व िाांडेवाडी िंौक ते आर्शशवाि गॅस एजन्सी िंौक र्ा िंररसरात रस्त्र्ािंे  

                      बाजूने लशवाजी महाराजाांच्र्ा इलतहासाच्र्ा आधारावर मॉर्स उभारणेबाबत. 

                      मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांडे र्ाांिंे िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक ५) िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिीि ित् मांिीर रस्त्र्ावर आर्शशवाि गॅस एजन्सी िंौक 

                      र्ेिे स्वागत कमान उभारणेबाबत. मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांडे र्ाांिें िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक ६) शािेर् भौलतक सुलवधेबाबत.मा.मुख्र्ाध्र्ालिंका लिं लिं म.न.िंा.वैष्णोमाता  

                      प्रािलमक शाळा इांद्रार्णीनगर भोसरी र्ाांिंे िंत्र.  

 

                                त्र्ानांतर  खािीिप्रमाणे सूिंना माांडणेत आिी- 

 ----- 

सिुंक- मा. लवनर्ा तािंकीर    अनमुोिक- मा.सुिें आशा रपवद्र 

 

              करी सांप्रिार्ातीि सामालजक ज्र्ेष्ठ कार्ाकत े कै.म्हारराव गोपविराव वाबळे, कै.िंावातीबाई 

बािुंराव कु-हाड,े कै.शाांताबाई गुळवे, कै.शकुां तिा आगरवाि, कै.जगन्नाि िंाबळे- सामालजक कार्ाकत ेर्ाांिं े

लनधन झािेने त्र्ाांना इ प्रभाग सलमतीच्र्ा वतीने भाविुंवाक श्रध्िाांजिी करीता सवाानी िोन लमनीटे स्तब्लध 

उभे राहून श्रध्िाांजिी अिंाण करावी. तसेिं लवकास कामे वेळेवर होत नस्र्ाने प्रशासनािंा लनषेध  म्हणून 

इ प्रभाग सलमती सभा शलनवार दिनाांक १७/०१/२०१५ रोजी ििुंारी २.४५ वा.िंर्ंत तहकूब करण्र्ात र्ेत 

आह.े 

                   (सवाानी िोन लमनीटे स्तब्लध उभे राहून श्रध्िाांजिी अिंाण केिी) 

                       

                                                          मान्र्      

 ------  

मा.सभािंती- लवकास कामे वेळेवर होत नस्र्ाने प्रशासनािंा लनषेध  म्हणून इ प्रभाग सलमती सभा    

                 शलनवार दिनाांक १७/०१/२०१५ रोजी ििुंारी २.४५ वा.िंर्ंत तहकूब करण्र्ात र्ते आह.े 

 

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

 

 

                     /- 

                                   

    सभािंती                                                                      

इ प्रभाग सलमती 

                          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 
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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक- १० 

सभावृत्ाांत 

(दिनाांक ०७/०१/२०१५ िंी तहकूब सभा)   

 

दिनाांक -१७/०१/२०१५         वेळ ििुंारी २:४५ वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी सभा बुधवार दि     ०७/०१/२०१५ 

रोजीिंी तहकूब सभा शलनवारी ििुंारी २.४५ वाजता इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्ािंे “                 ” 

सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उिंलस्ित होत.े  

 

१ मा.                   –          

२ मा.काळजे लनतीन प्रतािं 

३ मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर  

४ मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडुरांग           

५ मा.सुिें आशा रपवद्र 

६ मा.िंांद्रकाांत (भाऊ) साहबेराव वाळके  

७ मा.जापििर (बाप्िूं) पशि े

८ मा.श्रध्िा बाजीराव िाांड े

९   .Adv.          श्वर िाांडगे 

१० मा.िोंढे शुभाांगी सांतोष 

    

तसेिं खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

 

              मा.        िरुगूडे- इ क्षेिीर् अलधकारी,   .श्री.िाांगट- प्रशासन अलधकारी, मा.वसांत साळवी-

कार्ाकारी अलभर्ांता (स्िािंत्र्), मा.श्री.जर्ांत बरशेट्टी- कार्ाकारी अलभर्ांता-(िंाणीिुंरवठा),मा.प्रलवण घोड े

–कार्ाकारी अलभर्ांता – (लवद्युत), मा.श्री.पशि े एिं.एस. उिंअलभर्ांता स्िािंत्र्,   .  .   .  .     – 

उिंअलभर्ांता (िंाणीिुंरवठा),   .  .        ए .  . उिंअलभर्ांता     त्र्,   .  .व्ही.सी.काळे-      

अलभर्ांता - (लविरु्त),   .श्री.            उिंअलभर्ांता-  :      , श्री.इ.बी.िंाटीि- उिं अलभर्ांता, 

मा.श्री.बी.आर.कािंी- उिंअलभर्ांता-    .   .                -           , मा.श्री.एस.डी.िगस - 

सहा.आरोग्र्ालधकारी, मा.श्री.गौड लजतपसग लहरापसग - मुख्र्ाध्र्ािंक,   .              –

            , मा.श्री.मुांढे िंराग–लशक्षण मांडळ, मा.जी.एन.खैरे सहा.उद्यान लनरीक्षक, मा.श्री.एस.डी. 

रावते  – अलस.सुिंरवार्झर. मा.आर.एन.भाट – मुख्र् आरोग्र्  लनरीक्षक- िंशुवैद्यदकर् 

   ---- 

 

मा.सभािंती - सवा सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ाांिंे स्वागत कन न सभेिा सुरवात करणेत र्ेत आह.े     

   ---- 

 ------  

 

           उिंलस्ित सन्मा.सिस्र्ाांिं ेसांमतीन ेखािीि ऐनवळेिं ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि कन न 

घणेेत आिे. 

लवषर् क्रमाांक १) मौजे भोसरी स.नां.२०० िंै मधून किम २०५ नुसार रस्ता घोषीत करणे व  

                     नुकसान भरिंाई िणेेबाबत. मा.वसांतराव (नाना)आनांिराव िोंढे र्ाांिंे िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक २)िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिे सुिभ शौिंािर्े उभारणेबाबत  

                     मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड ेर्ाांिंे िंत्र. 
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लवषर् क्रमाांक ३) िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिीि प्रिांलबत लवकासकामाांबाबत 

                      मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांडे र्ाांिंे िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक ४) िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिीि ित्मांिीर ते िंुणे नालशक महामागाािंर्ंतिंा  

                      रस्ता व िाांडेवाडी िंौक ते आर्शशवाि गॅस एजन्सी िंौक र्ा िंररसरात रस्त्र्ािंे  

                      बाजूने लशवाजी महाराजाांच्र्ा इलतहासाच्र्ा आधारावर मॉर्स उभारणेबाबत. 

                      मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांडे र्ाांिंे िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक ५) िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिीि ित् मांिीर रस्त्र्ावर आर्शशवाि गॅस एजन्सी िंौक 

                      र्ेिे स्वागत कमान उभारणेबाबत. मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांडे र्ाांिें िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक ६) शािेर् भौलतक सुलवधेबाबत.मा.मुख्र्ाध्र्ालिंका लिं लिं म.न.िंा.वैष्णोमाता  

                      प्रािलमक शाळा इांद्रार्णीनगर भोसरी र्ाांिंे िंत्र.  

 

                                 -----  

 

 सभा कामकाजात िाखि कन न घणे्र्ात आििे ेलवषर् िाखि कन न घणे्र्ात आि.े 

----- 

 

ठराव क्रमाांक-  २०    लवषर् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- १७/०१/२०१५      

सूिंक- मा.सुलनता(माई)िंाांडूरांग गवळी    अनुमोिक- िंांद्रकाांत वाळके 

सांिभा- मा.वसांतराव (नाना)आनांिराव िोंढे, मा.िंांद्रकाांत वाळके र्ाांिंे िंत्र. 

 मौजे भोसरी प्रभाग क्र.३० िंक्रिंाणी वसाहत र्ेिे शास्त्री िंौक ते फुिेनगर जोडणारा मुरकुटे 

कॉनार िंर्ंत रस्ता रहिारीिंा आह.े तिालिं स.नां.२०० मध्र्े जागामािक रस्ता करणेस मज्जाव करीत 

आहते. त्र्ामुळे महाराष्ट्र  महािंालिका अलधलनर्म िंे किम २०५ नुसार सिरिंा रस्ता घोषीत कन न जागा 

मािकाांना लनर्मानुसार मोबििा िणेेबाबत सिरिंा रस्ता किम २०५ नसुार घोषीत करणेस मान्र्ता 

िणेेत र्ेत आह.े              

  सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

       ---- 

ठराव क्रमाांक-  २१    लवषर् क्रमाांक- २ 

दिनाांक- १७/०१/२०१५      

सूिंक- मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े    अनुमोिक- िंांद्रकाांत वाळके 

सांिभा- मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े, मा.िंांद्रकाांत वाळके र्ाांिंे िंत्र. 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका हद्दीतीि प्रभाग क्र. ३६ िाांडवेाडी र्िेे भोसरी त े लनगडी 

रस्त्र्ावर िंौकािं े सुशोभीकरण करण्र्ात आिेिे असनू र्ा रठकाणी लशवसृष्टी उभारण्र्ात आिेिी आह.े 

र्ािं रस्त्र्ावर टे्को कां िंनी आह.े त्र्ामुळे र्ा रस्त्र्ावर नेहमीिं कामगार तसेिं नागरीकाांिंी रहिारी 

असते. िाांडवेाडी िंौकामध्र् े लशवाजी महाराज र्ाांिंा अश्वान ढ िुंतळा व लशवसृष्टी अस्र्ान े िंौक व 

िंररसरािं े िंालवत्र्र् राखणे आवश्र्क आह.े त्र्ामुळे र्ा िंररसरात राजमाता महालवद्यािर्ामागीि 

मोकळी जागा, ऍम्फेनॉि कां िंनी पभतीजवळच्र्ा डी.िंी.जवळ, व शाम लसमेंट एजन्सी टे्को रोड 

जवळ र्ा रठकाणी िुंन ष व मलहिाांसाठी सुिभ शौिंािर् उभारण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े         

  सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

                

 ----- 

 

ठराव क्रमाांक-  २२    लवषर् क्रमाांक- ३ 

दिनाांक- १७/०१/२०१५      

सूिंक- मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े    अनुमोिक- िंांद्रकाांत वाळके 

सांिभा- मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े, मा.िंांद्रकाांत वाळके र्ाांिंे िंत्र. 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा नगररिंना व लवकास लवभागाच्र्ा लवकास आराखडर्ातीि 

िाांडवेाडी प्रभाग क्र. ३६ मधीि  लवकास कामे प्रिांलबत असून सिर प्रिांलबत लवकास कामे िुंणा होणे 

आवश्र्क असून  लवकास आराखडर्ातीि रस्त्र्ािंी व इतर आरक्षणे लवकसीत करणेबाबत – कै. अांकुशराव  
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िाांडगे नाटर्गृह त े गुळवे वस्ती एमआर्डीसी कड े इांद्रार्णीनगर कड े जाणारा डी.िंी.प्िॅनमधीि रस्ता 

त्वरीत तर्ार करणेबाबत, सव्ह.े नां. १ मधीि धावडवेस्ती ते िाांडवेाडी ना्र्ाच्र्ा कडनेे १२ मीटर 

रस्त्र्ािंे आरक्षण ताब्लर्ात घवेनू लवकसीत करणेबाबत, बाबा आनांि मांगि कार्ाािर्ासमोरीि ना्र्ाच्र्ा 

बाजूने ते नवीन सव्ह ेनां. १ मधीि हॉलस्िंटिच्र्ा बाजूने शाांतीनगरिगत महात्मा फुिे शाळेच्र्ा िंलिम 

बाजूने फार्र  लिगेड शेजारीि िुंिािंर्ंत असणारा डी.िंी.रस्ता त्वरीत तर्ार करणेबाबत, आरक्षण 

क्र.४२७ खेळािंे मैिान आरक्षण ताब्लर्ात घेऊन लवकसीत करणेबाबत,  िाांडवेाडी प्रभाग क्र. ३६ र्ेिीि 

ित्मांिीर – बाबर िेंट्रोि िंांिं–आलशवााि गॅस एजन्सी िंौक त े िुंणे नालशक रस्त्र्ाच्र्ा बाजून े– राजमाता   

महालवद्यािर् ित्मांिीर र्ा मागाावर जॉगींग टॅ्रक तर्ार करणेबाबत,  िाांडवेाडी प्रभाग क्र. ३६ र्ेिीि 

ित्मांिीरजवळ वािंनािर् उिंिब्लध करणे बाबत, िाांडवेाडी प्रभाग क्र. ३६ र्ेिीि ित्मांिीर रस्त्र्ावर 

आलशवााि गॅस एजन्सी िंौक र्ेिे छत्रिंती शहाजीराजे प्रवेशद्वार उभारणेबाबत, िाांडवेाडी प्रभाग क्र. ३६ 

र्ेिे राजमाता महालवद्यािर्ामागीि मोकळी जागा,ऍम्फेनॉि कां िंनी पभतीजवळच्र्ा डी.िंी.जवळ, शाम 

लसमेंट एजन्सी टे्को रोड जवळ सुिभ शौिंािर्े उभारणे, िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिीि रठकरठकाणी 

ड्रनेेजच्र्ा िंेंबसािंी व िंाईिं िाईनिंी िनु स्ती करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े         

  सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

                ------ 

ठराव क्रमाांक-  २३    लवषर् क्रमाांक- ४ 

दिनाांक- १७/०१/२०१५      

सूिंक- मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े    अनुमोिक- िंांद्रकाांत वाळके 

सांिभा- मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े, मा.िंांद्रकाांत वाळके र्ाांिंे िंत्र. 

        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका हद्दीतीि िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेि े िाांडवेाडी िंौकामध्र् े

छत्रिंती श्री.लशवाजी महाराज र्ाांिंा अश्वान ढ िुंतळा व   लशवसृष्टीिंी उभारणी करण्र्ात आिेिी असून 

त्र्ामुळे िंररसरािंे सुशोभीकरण झािेिे आह.े त्र्ा िगतिं िुंढे ित्मांिीर त ेिुंणे नालशक रस्त्र्ास जोडणारा 

रस्ता आह ेर्ा रस्त्र्ाच्र्ा प्रिम िशानी स्वागत कमानीिंे काम महानगरिंालिकेकडून सुन  आह.े िाांडवेाडी 

िंौक ते आलशवााि गॅस एजन्सी िंौकािंर्ंत जो िसुरा रस्ता आह ेर्ा रस्त्र्ाच्र्ा कडनेे लशवाजी महाराजाच्र्ा 

इलतहासाच्र्ा आधारावर लशविंररत्राांिंे मॉर्स उभार्र्ास िाांडवेाडी व िंररसरािंे सशुोलभकरण होईि. व 

र्ािंबरोबर िंररसरातीि नागररकाांसाठी िंर्ाटनािंे कें द्र होईि. िाांडवेाडी प्रभाग क्र. ३६ र्ेिीि ित्मांिीर 

ते िुंणे नालशक महामागाािंर्ंतिंा रस्ता व िाांडवेाडी िंौक ते आलशवााि गॅस एजन्सी िंौक र्ा िंररसरात 

रस्त्र्ािंे बाजूने लशवाजी महाराजाांच्र्ा इलतहासाच्र्ा आधारावर मॉर्स उभारण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत 

आह.े         

                              सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 

------ 

 

ठराव क्रमाांक-  २४    लवषर् क्रमाांक- ५ 

दिनाांक- १७/०१/२०१५      

सूिंक- मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े    अनुमोिक- िंांद्रकाांत वाळके 

सांिभा- मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े, मा.िंांद्रकाांत वाळके र्ाांिंे िंत्र. 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका हद्दीतीि िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिे िाांडवेाडी िंौकामध्र् े

छत्रिंती श्री.लशवाजी महाराज र्ाांिंा अश्वान ढ िुंतळा व   लशवसृष्टीिंी उभारणी करण्र्ात आिेिी असून 

त्र्ामुळे िंररसरािंे सुशोभीकरण झािेिे आह.े िंौकािं े िुंढे ित्मांिीर ते िुंणे नालशक रस्त्र्ास जोडणारा 

रस्ता आह े र्ा रस्त्र्ावर आलशवााि गॅस एजन्सी िंौकामध्र्े िंररसरातीि नागरीकाांनी स्वागत कमान 

उभारण्र्ािंी मागणी केिेिी आह.े स्वागत कमान उभार्र्ास िंररसराच्र्ा सुशोलभकरणास मित होईि 

िाांडवेाडी प्रभाग क्र.३६ र्ेिीि ित्मांिीर रस्त्र्ावर आलशवााि गॅस एजन्सी िंौक र्ेिे स्वागत कमान 

उभारण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े         

       सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा.             

   

-------- 
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ठराव क्रमाांक-  २५    लवषर् क्रमाांक- ६ 

दिनाांक- १७/०१/२०१५      

सूिंक- मा.       अनुमोिक-  

सांिभा- मा.मुख्र्ाध्र्ालिंका, पिं. पिं. म.न.िंा. वैष्णोमाता प्रािलमकशाळा, इांद्रार्णीनगर, भोसरी र्ाांिं ेिंत्र. 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका मुिे व मुिी शाळा सकाळ व ििुंार सत्रात भरत असून  लशक्षण 

घेणारी ४५० लवद्यािी असनू बािवाडीिंे २०० मुिे र्ा रठकाणी लशकत आह.े कमािंारी सांख्र्ा १५ आह.े 

शाळेिा भौतीक सुलवधा लमळणेबाबत.  शाळेच्र्ा जवळून नािा व लवहीरी अस्र्ामुळे सरिंटणा-र्ा 

प्राण्र्ाांिंा वावर जास्त आह.े त्र्ामुळे लवद्यािी व कमािंारी र्ाांना धोका सांभवतो.  शाळेिा पसमालभत घािून 

लमळणे बाबत. जेणेकन न लवद्यािी मुक्तिंणे लशक्षण घेतीि, शाळेिा आतून बाहने न रांग िणेे गरजेिंे आह.े 

त्र्ामुळे वातावरण प्रसन्न राहीि. वगााच्र्ा  लखडक्र्ा व िारे तुटिेिी आहते. जनुे िरवाजे काढून नवीन 

िरवाजे बसलवणे बाबत. जेणेकन न शािेर् रेकॉडा सुरलक्षत राहीि, लिंण्र्ाच्र्ा िंाण्र्ाच्र्ा टाकीजवळ िररोज 

तोटी तुट्र्ामुळे िंाणी व खरकटे सािंते त्र्ािंा लनिंरा होण्र्ासाठी सािंणा-र्ा िंाण्र्ािा िंर काढून 

िणेेबाबत. जेणेकन न सािंिे्र्ा िंाण्र्ावर डास होणार नाही, शाळेच्र्ा समोर व सभोवतािी िंाणी सािंत े

ते िंाण्र्ासाठी उतार काढून िेंव्हींग क्िॉक बसवून िेणेबाबत. म्हणजे मध्र्ा सुट्टीत लवद्यािी मध्र्ान्न 

भोजनासाठी स्वच्छ जागेवर बसतीि, लवद्यािी व लवद्यािीनीसाठी एक एक मुतारी आह े िंरांतू त्र्ा         

रठकाणी िंाणी जाण्र्ासाठी र्ोग्र् उतार नाही व िंाईिंिंी सुलवधा नाही त्र्ामुळे िगंुधी र्ेते त्र्ामुळे 

मुतारीतीि िंाण्र्ािंा र्ोग्र् लनिंरा होण्र्ासाठी िंाईिं टाकून र्ोग्र् उतार काढणेबाबत. र्ा सवा भौतीक     

सुलवधा शाळेत उिंिब्लध कन न िणेेबाबत. जेणे कन न लवद्यार्थर्ांिंा सवांगीन लवकास होईि व बौध्िीक िजाा 

उांिंावण्र्ास मित होईि. वरीि भौलतक सुलवधा उिंिब्लध कन न िणेेबाबत मान्र्ता िेणेत र्ेत आह.े         

  सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

             ------- 

                             

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

 

 

                                         /- 

                                   

    सभािंती                                                                      

इ प्रभाग सलमती 

                          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, भोसरी - ३९ 

क्र-इक्षेका/ ०४/कालव/३१/२०१५ 

दिनाांक-  २८/०१/२०१५ 

                 /- 

                                                      प्रशासन अलधकारी तिा 

        सलिंव (सभाशाखा) 

                                                         इ क्षिेीर् कार्ाािर् 

                           पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 

  

प्रत- सवा सांबांलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी 

    र्ाांिंेकड ेिुंढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना.                                            


