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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक- ११ 

सभावृत्ाांत 

 

दि.-   ०४/०२/२०१५         वेळ ििुंारी ३:०० वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी सभा बुधवार दि     ०४/०२/२०१५ 

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.काळजे लनतीन प्रतािं 

४ मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर  

५ मा.वाबळे सांजर् मल्हारराव 

६ मा.  मलडगेरी वर्ाा लविास 

७ मा.वसांत (नाना) आनांिराव िोंढे 

८ मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडुरांग           

९ मा.सुिें आशा रपवद्र 

१० मा.गोफणे अनुराधा िलेविास 

११ मा.जापििर (बाप्िूं) पशि े

१२   .                   

१३   .Adv.          श्वर िाांडगे 

१४ मा.िोंढे शुभाांगी सांतोर् 

    

तसेिं खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

 

       मा.        िरुगूड-े इ क्षेिीर् अलधकारी,   .श्री.िाांगट- प्रशासन अलधकारी, मा.साळवी-कार्ाकारी 

अलभर्ांता (स्िािंत्र्),   .            –                 (          ),   .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.एस.डी.िगस - सहा.आरोग्र्ालधकारी, मा.श्री.गौड लजतपसग 

लहरापसग -मुख्र्ाध्र्ािंक, मा.श्री. लशरोळे एस.डब्लल्र्ू – प्र.मुख्र्ाध्र्ािंक, मा.जी.एन.खैरे-सह लनरीक्षक, 

श्री.रावते एस.डी.- सुिंरवार्झर (उद्यान) 

   ---- 

 

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

   ---  

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

घणेेत आिे. 

  ------ 

 

लवर्र् क्रमाांक १) नामफिक लमळणेबाबत. मा.मांिाताई आल्हाट, मा.शुभाांगीताई िोंढे र्ाांिंे िंत्र. 

लवर्र् क्रमाांक २) प्रभाग क्र.३६ िाांडवेाडी मधीि एम.आर्.डी.सी.ओिंन स्िंेस क्र.३८ (शाांतीनगर  

                      िंाण्र्ािंी टाकी) मधीि उवारीत जागेत भाजी मांडई लवकसीत करणेबाबत.    

                      मा.शुभाांगीताई िोंढे, मा.श्रध्िा िाांड ेर्ाांिें िंत्र. 
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लवर्र् क्रमाांक ३) प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर मधीि कै. सखुबाई गबाजी गवळी उद्यानाशेजारी जागेत  

                        म.न.िंा.माफा त बाांधण्र्ात आिेिे ध्र्ानकें द्र व मलहिा व्यार्ामशाळा इमारत सामालजक  

                        सांस्िेस भाडतेत्वावर िंािलवण्र्ास िणे्र्ाबाबत. मा.शुभाांगीताई िोंढे, मा.अनुराधा  

                      गोफणे र्ाांिंे िंत्र. 

लवर्र् क्रमाांक ४) प्रभाग क्र.३४ मधीि ठठकठठकाणी नाांवे िणेेबाबत. मा.सुरेखाताई शांकर गव्हाणे र्ाांिंे  

                        िंत्र. 

  --------- 

 

       दिनाांक ०७/०१/२०१५ रोजीिंी तहकूब सभा,  दिनाांक १७/०१/२०१५ ििुंारी २.४५ 

(कार्ािंलिका क्र.१०)  झािेल्र्ा सभेिंा सभावृत्ाांत कार्म करणेत आल्र्ािंे मा. सभािंती र्ाांनी प्रकट  

केिे. 

  -------- 

 

                                त्र्ानांतर  खािीिप्रमाणे सूिंना माांडणेत आिी- 

 ----- 

 

सिुंक- मा. श्रध्िा िाांड े    अनमुोिक- मा.मांिाताई आल्हाट 

 

           कै.नागकुमार कुणिंगी-  मुख्र् आरोग्र् वैद्यदकर् अलधकारी, कै.आर.के.िक्ष्मण – जेष्ठ व्यांग 

लिंत्रकार, कै.आनांिाराव कल्र्ाणराव लशतोळे- सामालजक कार्ाकते इांद्रार्णीनगर, कै.मिुराबाई पिबाजी 

ताांभोरे – सामालजक कार्ाकते इांद्रार्णीनगर, कै.रामभाऊ घारे – सामालजक कार्ाकते, कै.प्रसन्निवेी 

रामकुमार बांसि, कै.भानुिास गव्हाणे, कै.सोिंानकाका िोंढे – जेष्ठ नागरीक, कै.रावण र्शवांत िाांडगे, 

कै.प्रकाश िामू िाांडगे र्ाांिंे लनधन झािनेे त्र्ाांना इ प्रभाग सलमतीच्र्ा वतीने भाविुंवाक श्रध्िाांजिी करीता 

सवाानी िोन लमनीटे स्तब्लध उभे राूनन श्रध्िाांजिी अिंाण करावी.  

                   (सवाानी िोन लमनीटे स्तब्लध उभे राूनन श्रध्िाांजिी अिंाण केिी) 

                                                          मान्र्      

 ------  

ठराव क्रमाांक-  २६    लवर्र् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- ०४/०२/२०१५      

सूिंक-        अनुमोिक-  

सांिभा- क्र. 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंलिकेच्र्ा इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्ाच्र्ा कार्ाक्षेत्रात प्रभाग क्र. ६,७ व 

२९ ते ३६ असे एकूण १० प्रभागािंा समावेश आह.े मा. सवोच्च न्र्ार्ािर्ाच्र्ा दिनाांक ९ सप्टेंबर 

२०१३च्र्ा आिशेानुसार राज्र्ाच्र्ा नागरी भागातीि फेरीवाल्र्ाांच्र्ा सांिभाात    राष्ट्रीर् फेरीवािा धोरण 

२००९ िागू करणेच्र्ा िषृ्टीने आवश्र्क ती कार्ावाही/उिंार्र्ोजना करणे सांबांधी आिशे दििेिे 

आहते.त्र्ाप्रमाणे कें द्रशासन राष्ट्रीर् फेरीवािा धोरण २००९ िागू करण्र्ाच्र्ा िषृ्टीने आवश्र्क ती 

कार्ावाही/उिंार्र्ोजना करणे सांिभाात महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभाग शासन लनणार् 

क्र.राकेधो/२०१३/िंक्र.३९/नलव/ ३४२९/ १०/२०१३ अन्वर्े कळलविे आह.े मा.कार्ाकारी अलभर्ांता 

स्िािंत्र् इ क्षेत्रीर् कार्ाािर् र्ाांनी उिंरोक्त प्रभागामध्र्े हॉकसा झोन लनलित केिे आह.े मा.सहा.आर्ुक्त, 

भूलम आलण पजिगी लवभाग र्ाांिंेकडीि जा.क्र. भुलज/१/कालव/ २९३/ २०१४ दिनाांक १७/११/२०१४ 

अन्वर्े झोन लनलिती सांिभाात मा.प्रभाग सलमतीिंी मान्र्ता घेणेबाबत कळलविे आह.े प्रभाग क्र.३५, 

भोसरी गावठाण लनर्ोलजत हॉकसा क्षेत्र लन िीती बाबत मा.नगरसिस्र् र्ाांिं ेआक्षेिं असून सिरिं ेप्रभाग 

क्र. ३५ बाबत हरकत असिनेे सिर क्षेत्रबाबत शहर फेरीवािा सलमतीत लनणार् घेणे. इतर प्रभागातीि इ 

क्षेत्रीर् कार्ाािर्ाच्र्ा कार्ाक्षते्रात प्रस्तालवत हॉकसा झोन लनलितीस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े              

  सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
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        सभा कामकाजात िाखि कन न घणे्र्ात आििे ेलवर्र् िाखि कन न घणे्र्ात आि.े 

----- 

ठराव क्रमाांक-  २७    लवर्र् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- ०४/०२/२०१५      

सूिंक- मा.मांिाताई उत्म आल्हाट     अनुमोिक- मा.शुभाांगीताई िोंढे 

सांिभा- मा.मांिाताई उत्म आल्हाट, मा. . र्ाांिंे िंत्र. 

 मोशी प्रभाग क्र. ६ र्ेिे काही ठठकाणी नामफिक िावणे गरजेिंे आह.े त्र्ामुळे रलहवाशाांना 

    स्कर ठरते. फिकाांिंी नाांवे िंुढीिप्रमाणे – साई कॉिनी, राजे सांभाजी कॉिनी, ज्ञानराज 

कॉिनी, अष्टलवनार्क कॉिनी, कुिळे वस्ती, जगतािं कॉिनी िक्ष्मीनगर ि (िंानांि रस्त्र्ािगत) 

र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

  सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

---- 

ठराव क्रमाांक-  २८    लवर्र् क्रमाांक- २ 

दिनाांक- ०४/०२/२०१५      

सूिंक- मा. मा.शुभाांगीताई िोंढे     अनुमोिक- मा.श्रध्िा िाांडे 

सांिभा- मा. मा.शुभाांगीताई िोंढे मा.श्रध्िा िाांड ेर्ाांिंे िंत्र. 

 प्रभाग क्र.३६ िाांडवेाडीमधीि एम.आर्.डी.सी.ओिंन स्िेंस क्र.३८ क्षेत्र १२८ आर म.न.िंा.च्र्ा 

ताब्लर्ात आह.े त्र्ािैंकी १० आर मध्र् ेिंाण्र्ािंी टाकी लवकसीत करणेत आिी आह.े शाांतीनगर, आनांिनगर, 

िोंढनेगर, गुळवेवस्ती, भगतवस्ती िंठरसरातीि नागरीकाांना िनैांदिन खरेिी करीता भाजीमांडईसाठी 

साधारण ३ ते ४ दक.मी.भोसरी उड्डाणिुंिा खािीि ठठकाणी जावे िागत.े म.न.िंा.माफा त प्रभाग क्र.३६ 

िाांडवेाडी मधीि एम.आर्.डी.सी. ओिंन स्िेंस क्र.३८ क्षेत्र १२८ आर मधीि उवारीत जागेत भाजी मांडई 

लवकसीत केल्र्ास शाांतीनगर, आनांिनगर, िोंढेनगर, गुळवेवस्ती, भगतवस्ती िंठरसरातीि नागरीकाांिंी 

सोर् होणार आह.े सबब प्रभाग ३६ िाांडवेाडी मधीि एम.आर्.डी.सी.ओिंन स्िेंस क्र.३८ (शाांतीनगर  

िंाण्र्ािंी टाकी) मधीि उवारीत जागेत भाजी मांडई लवकसीत करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े         

  सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

                ------ 

ठराव क्रमाांक-  २९    लवर्र् क्रमाांक- ३ 

दिनाांक- ०४/०२/२०१५      

सूिंक- मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोिक- मा.शुभाांगी िोंढे 

सांिभा- मा.अनुराधा गोफणे, मा.जापििर पशि ेर्ाांिंे िंत्र. 

 प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर मधीि कै. सखुबाई गबाजी गवळी उद्यानाशेजारी जागेत म.न.िंा.माफा त 

बाांधण्र्ात आिेिे ध्र्ानकें द्र व मलहिा व्यार्ामशाळा इमारत बाांधण्र्ात आिी आह.े सिर ठठकाणी लशिंाई 

व्यवस्िा नसल्र्ाने, वारांवार होणा-र्ा िनैांिीन कार्ाक्रमातून लनमााण होणारा किंरा, स्वच्छता करणे, 

नागरीकाांिं ेगैरसोर् होणारे प्रश्न उद्भवत आहते. सिर िंठरसरािंी र्ोग्र् िंध्ितीने व्यवस्िा होणाच्र्ा िषृ्टीने  
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सिर इमारत सामालजक सांस्िेस भाडतेत्वावर दिल्र्ास स्वच्छता राूनन इमारतींिंी िखेभाि होणार आह.े 

प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर मधीि कै.सखुबाई गबाजी गवळी उद्यानाशेजारी जागेत म.न.िंा. माफा त 

बाांधण्र्ात  आिेिे ध्र्ानकें द्र व मलहिा व्यार्ामशाळा इमारत सामालजक सांस्िेस भाडतेत्वावर         

िंािलवण्र्ास िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े         

                              सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा 

------ 

ठराव क्रमाांक-  ३०    लवर्र् क्रमाांक- ४ 

दिनाांक- ०४/०२/२०१५      

सूिंक- मा.सुरेखाताई शांकर गव्हाणे    अनुमोिक-  

सांिभा- मा. सुरेखाताई शांकर गव्हाणे  र्ाांिंे िंत्र. 

 प्रभाग क्र.३४ मधीि ठठकठठकाणी नाांवे िणेेबाबत- िंाटी नामकरण - कै.भगवान गव्हाणे िंौक, 

जे.िंी.नगर गल्िी नां.१, जे.िंी.नगर गल्िी नां.२, जे.िंी.नगर ित्मांिीराकड,े उिर् िंौक, जर्महाराष्ट्र िंौक, 

गव्हाणेवस्ती शलनमांिीराकड,े समता िंौक, लशवशक्ती िंौक, रामनगरी वसाहत, आदिनाि नगर, 

प्रभुरामिंांद्र सभागृहाकड े मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े         

       सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा.             

-------- 

                             

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

 

               /- 

                                   

    सभािंती                                                                      

इ प्रभाग सलमती 

                          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, भोसरी - ३९ 

क्र-इक्षेका/ ०४/कालव/३२/२०१५ 

दिनाांक-   १६/०२/२०१५ 

                 /- 

                                                      प्रशासन अलधकारी तिा 

        सलिंव (सभाशाखा) 

                                                         इ क्षिेीर् कार्ाािर् 

                        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 

  

प्रत- सवा सांबांलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी 

    र्ाांिंेकड ेिुंढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना.                                            


