
 
 
 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग कार्ाािर् 

 कार्ािंलिका क्र. ११ 

सभावतृ्ाांत  

दिनाांक : ११/१२/२०१३     वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी माह े लडसेंबर २०१३ िंी मालसक सभा 

बुधवार दिनाांक ११/१२/२०१३ रोजी ििुंारी १२.०० वाजता अ प्रभाग कार्ाािर्ातीि राजमाता 

लजजाऊ सभागहृ र्ेथे आर्ोलजत करण्र्ात आिी होती.  सभेस खािीि सन्मा. सिस्र् उिंलस्थत होत.े   

 

१) मा. जावेि रमजान शेख   - अध्र्क्ष  

२) मा. िंौर्णिमा रपवद्र (आप्िंा) सोनवि े

३) मा. भािेकर शाांताराम कोंलडबा ऊर्ा  एस के बािंू 

४) मा. म्हिेे सुरेश रांगनाथ 

५) मा.सौ.भािेकर अरुिा दििीिं 

६) मा.सौ.स्वाती प्रमोि साने 

७) मा.साने ित्ािर् बाबुराव (काका) 

८) मा.सार्कर अजर् शांकरराव 

९) मा. सौ.जाधव साधना रामिास 

१०) मा. जाधव राहूि गिुाब 

११) मा. उल्हास शेट्टी  

१२)       मा. सुभद्रा ईश्वर ठोंबरे 

१३) मा. सौ. िंवार सांगीता शाम   

१४) मा. तानाजी लवठ्ठि खाडे  

१५) मा.सौ.बोऱ्हाडे शुभाांगी सांजर् 

१६) मा. सौ. भारती र्राांिे 

१७) मा.सौ.भािेराव प्रलतभा ज्ञानेश्वर 

१८) मा. राजू लमसाळ 

१९) मा.सौ.नांिा लवकास ताकविे 

२०) मा.अलवनाश (िािा) टेकवडे 

२१) मा. सौ.काळभोर वैशािी जापििर  

 

र्ालशवार् मा.श्री.ज्ञानेश्वर ढेरे, प्रभाग अलधकारी, मा.श्री.सांजर् भोसिे, कार्ाकारी अलभर्ांता 

(स्थािंत्र्), मा.श्री.लमिींि कलिंिे, कार्ाकारी अलभर्ांता (लवद्युत), मा.लिर्ाकत लिंरजाि,े कार्ाकारी 

अलभर्ांता (िंािीिुंरवठा), मा.श्रीम. रेखा गाडकेर, प्रशासन अलधकारी, मा.श्री.िंी.जी.जाधव, िेखालधकारी, 

मा.श्री.एकनाथ ढवळे, उिंअलभर्ांता(जि लन:सारि), मा.श्री.सुलनि वाघुांड,े मा.श्री.राजेंद्र राि,े 

उिंअलभर्ांता (स्थािंत्र्), मा.श्री.मोहन करमरकर, मा.श्री.दकशोर महाजन, उिंअलभर्ांता(िंािीिुंरवठा),  

मा.श्री.िाते, मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक, मा.श्री.वहीकर., कलनष्ठअलभर्ांता (वाहतकु कक्ष), श्री.बगाड,े 

सहा.उद्यान अलधक्षक, इत्र्ािी अलधकारी उिंलस्थत होते.  



 
 
 

 

मा.अध्र्क्ष र्ाांनी उिंलस्थत सन्मानलनर् नगरसिस्र्, नगरसिस्र्ा व अलधकारी र्ाांिंे स्वागत करुन सभा 

सुरु करिेस अनुमती दििी. 

मा.अध्र्क्ष र्ाांिंे िंरवानगीन े खािीिप्रमािे ऐनवेळेिंे लवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेिेत 

आिे. 

 

लवषर् क्र. ६ मा. साधना जाधव र्ाांिंा प्रस्ताव  

उद्यानािं ेप्रवेश द्वारािं े नामकरि करिेबाबत. 

 

लवषर् क्र. ५ मा. सुरेश म्हिे ेर्ाांिंा प्रस्ताव  

िवाखान्र्ािंे नामकरि करिेबाबत. 

 

  

खािीिप्रमािे सूिंना माांडिेत आिी.  

 

सुिंक :  मा. श्री. ित्ािर् साने   अनुमोिक:  मा. श्री. शाांताराम भािेकर  

 

िलक्षि आदिकेतीि विाभेि लवरोधी िढ्यािं ेप्रिेते व िलक्षि अदिकेिंे राष्टिंीता भारतरत्न डॉ.नेिसन 

मांडिेा र्ाांिंे नुकतेिं लनधन झािेने त्र्ाांना आज होिाऱ्र्ा प्रभाग सलमतीिं े सभेत श्रध्िाांजिी अिंाि 

करण्र्ात र्ेवून आजिंी सभा तहकुब करण्र्ात र्ावी. 

 

सिरिंी सूिंना सवाानुमत ेमान्र् करण्र्ात आिी.  

(उिंलस्थताांनी िोन लमनीटे स्तब्ध उभे राहून श्रध्िाांजिी अिंाि केिी) 

 

मा.अध्र्क्ष : आज होिारी प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा दिनाांक २४/१२/२०१३ रोजी ििुंारी १२.००  

                 वाजे िंर्ंत तहकुब करण्र्ात र्ेत आह.े   

 

सही/- 

(श्री.जावेि शेख) 

अध्र्क्ष 

अ प्रभाग सलमती 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग कार्ाािर् 

 कार्ािंलिका क्र. ११ 

सभावतृ्ाांत  

(दिनाांक ११/१२/२०१३ रोजीिंी तहकुब सभा) 

दिनाांक : २४/१२/२०१३     वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी माह े लडसेंबर २०१३ िंी दिनाांक 

११/१२/२०१३ रोजी तहकुब करिेत आिेिी मालसक सभा मांगळवार दिनाांक २४/१२/२०१३ रोजी 

ििुंारी १२.०० वाजता अ प्रभाग कार्ाािर्ातीि राजमाता लजजाऊ सभागहृ र्ेथे घेण्र्ात आिी.  सभेस 

खािीि सन्मा. सिस्र् उिंलस्थत होत.े 

   

१ मा. जावेि रमजान शेख   - अध्र्क्ष  

२ मा. िंौर्णिमा रपवद्र (आप्िंा) सोनवि े

३ मा. भािेकर शाांताराम कोंलडबा ऊर्ा  एस के बािंू 

४ मा. म्हिेे सुरेश रांगनाथ 

५ मा.सौ.भािेकर अरुिा दििीिं 

६ मा.सौ.स्वाती प्रमोि साने 

७ मा.सौ.थोरात वलनता एकनाथ 

८ मा. सौ.जाधव साधना रामिास 

९ मा. जाधव राहूि गिुाब 

१० मा. जगदिश शेट्टी  

११ मा. उल्हास शेट्टी  

१२ मा. सुभद्रा ईश्वर ठोंबरे 

१३ मा. सौ. िंवार सांगीता शाम   

१४ मा.सौ.बोऱ्हाडे शुभाांगी सांजर् 

१५ मा. सौ. भारती र्राांिे 

१६ मा.आर.एस.कुमार 

१७ मा. राजू लमसाळ 

१८ मा. सौ.काळभोर वैशािी जापििर  

 

र्ालशवार् मा.श्री.ज्ञानेश्वर ढेरे, प्रभाग अलधकारी, मा.श्री.सांजर् भोसिे, कार्ाकारी अलभर्ांता 

(स्थािंत्र्), मा.श्री.लमिींि कलिंिे, कार्ाकारी अलभर्ांता (लवद्युत), मा.लिर्ाकत लिंरजाि,े कार्ाकारी 

अलभर्ांता (िंािीिुंरवठा), मा.श्रीम. रेखा गाडकेर, प्रशासन अलधकारी, मा.श्री.िंी.जी.जाधव, िेखालधकारी, 

मा.श्री.एकनाथ ढवळे, उिंअलभर्ांता(जि लन:सारि), मा.श्री.सुलनि वाघुांड,े मा.श्री.राजेंद्र राि,े 

उिंअलभर्ांता (स्थािंत्र्), मा.श्री.मोहन करमरकर, मा.श्री.दकशोर महाजन, उिंअलभर्ांता(िंािीिुंरवठा),  

मा.श्री.िाते, मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक, मा.श्री.वहीकर., कलनष्ठअलभर्ांता (वाहतकु कक्ष), श्री.बगाड,े 

सहा.उद्यान अलधक्षक, इत्र्ािी अलधकारी उिंलस्थत होते.  



 
 
 

 

मा.अध्र्क्ष र्ाांनी उिंलस्थत सन्मानलनर् नगरसिस्र्, नगरसिस्र्ा व अलधकारी र्ाांिंे स्वागत करुन सभा 

सुरु करिेस अनुमती दििी. 

 

खािीिप्रमाि ेसूिंना माांडिेत आिी.  

 

सुिंक :  मा. श्री.आर.एस.कुमार   अनुमोिक:  मा. सौ.वलनता थोरात 

 

पिंिंरी पिंिंवड शहरािें आमिार मा.श्री.अण्िा बनसोडे र्ाांच्र्ा मातोश्री श्रीम. सोजाबाई िाि ूबनसोडे  र्ाांिें 

नुकतेिं लनधन झािेन ेत्र्ाांना आज होिाऱ्र्ा प्रभाग सलमतीिें सभेत श्रध्िाांजिी अिंाि करण्र्ात र्ेवून आजिंी सभा 

तहकुब करण्र्ात र्ावी. 

 

सिरिंी सूिंना सवाानुमते मान्र् करण्र्ात आिी.  

(उिंलस्थताांनी िोन लमनीटे स्तब्ध उभे राहून श्रध्िाांजिी अिंाि केिी) 

 

मा.अध्र्क्ष : आज होिारी प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा दिनाांक ०८/०१/२०१४ रोजी सकाळी ११.४५  

                 वाजे िंर्ंत तहकुब करण्र्ात र्ेत आह.े   

 

सही/- 

(श्री.जावेि शेख) 

अध्र्क्ष 

अ प्रभाग सलमती 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग कार्ाािर् 

 कार्ािंलिका क्र. ११ 

सभावतृ्ाांत  

(दि. ११/१२/२०१३ व  दि.२४/१२/२०१३ रोजीिंी तहकुब सभा) 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४     वेळ: सकाळी ११.४५ वाजता  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी माह े लडसेंबर २०१३ िंी दिनाांक 

११/१२/२०१३ व दिनाांक २४/१२/२०१३ रोजी तहकुब करिेत आिेिी मालसक सभा बुधवार दिनाांक 

०८/०१/२०१४ रोजी सकाळी ११.४५ वाजता अ प्रभाग कार्ाािर्ातीि राजमाता लजजाऊ सभागहृ र्ेथे 

घेण्र्ात आिी.  सभेस खािीि सन्मा. सिस्र् उिंलस्थत होते.  

 

१) मा. जावेि रमजान शेख   - अध्र्क्ष 

२) मा. िंौर्णिमा रपवद्र (आप्िंा) सोनविे 

३) मा. म्हिे ेसुरेश रांगनाथ 

४) मा.सौ.भािेकर अरुिा दििीिं 

५) मा.सौ.स्वाती प्रमोि सान े

६) मा.सान ेित्ािर् बाबुराव (काका) 

७) मा.सार्कर अजर् शांकरराव 

८) मा. सौ.जाधव साधना रामिास 

९) मा.जाधव राहूि गुिाब  

१०) मा.सौ.बाबर शारिा प्रकाश 

११) मा. उल्हास शेट्टी   

१२) मा.सौ.उबाळे सुिभा रामभाऊ 

१३) मा.सौ.बोऱ्हाड ेशुभाांगी सांजर् 

१४) मा. मांगेश श्रीकृष्ि खाांडकेर  

१५) मा.सौ.(लिंखि)े मराठे आलश्वनी अलजत 

१६) मा. सौ. भारती र्राांि े

१७) मा.आर.एस.कुमार 

१८) मा.सौ.भािेराव प्रलतभा ज्ञानेश्वर 

१९) मा. राज ूलमसाळ 

२०) मा. सौ.नांिा लवकास ताकविे 

२१) मा. सौ.काळभोर वैशािी जापििर  

 

       र्ालशवार् मा.श्री.ज्ञानेश्वर ढेरे, प्रभाग अलधकारी, मा.श्री.सांजर् भोसिे, कार्ाकारी अलभर्ांता 

(स्थािंत्र्), मा.लिर्ाकत लिंरजाि,े कार्ाकारी अलभर्ांता (िंािीिुंरवठा), मा.श्री.लमिींि कलिंिे, कार्ाकारी 



 
 
 

 

अलभर्ांता (लवद्युत), मा.श्रीम. रेखा गाडकेर, प्रशासन अलधकारी, मा.श्री.िंी.जी.जाधव, िेखालधकारी, 

मा.श्री.एकनाथ ढवळे, उिंअलभर्ांता(जि लन:सारि), मा.श्री.लशवाजी िंौरे, उिंअलभर्ांता(नगररिंना),  

मा.श्री. अलनि पशि,े उिंअलभर्ांता (स्थािंत्र्), मा.श्री.मोहन करमरकर, उिंअलभर्ांता(िंािीिुंरवठा),  

मा.श्री. एस.के.लशतोळे, कलनष्ठअलभर्ांता (झो.लन.िुं.), श्री.बगाड,े सहा.उद्यान अलधक्षक ह ेउिंलस्थत होते.  

    

मा.अध्र्क्ष र्ाांनी उिंलस्थत सन्मानलनर् नगरसिस्र्, नगरसिस्र्ा व अलधकारी र्ाांिंे स्वागत करुन सभा 

सुरु करिेस अनुमती दििी. 

 

अ) दिनाांक १३/११/२०१३ रोजी ििुंारी १२.०० वाजता घेिेत आिेल्र्ा माह ेनोव्हेंबरिं े मालसक 

सभेिंा सभावृत्ाांत (कार्ािंलिका क्र. १०) कार्म करिेत आििेंे मा.अध्र्क्ष र्ाांनी प्रकट केिे.  

 

ठराव क्रमाांक  : २११ लवषर् क्रमाांक : १ 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. वैशािी काळभोर अनुमोिक : मा. ित्ािर् सान े 

 

सांिभा: मा. वैशािी काळभोर र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

           प्रभाग क्र.२६ काळभोरनगर र्ेथीि स.नां. १३५ र्ेथे नव्यान े लवकसीत करण्र्ात आिेल्र्ा 

साांस्कृतीक भवनास "कै.नारार्िशेठ लवष्िू काळभोर साांस्कृतीक भवन"  असे नामकरि करिेस मान्र्ता 

ििेेबाबत लविंार करिे. 

लवषर् क्र. १ िंा लविंार िुंढीि सभेिं ेवेळी करिेत र्ावा.  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठराव क्रमाांक  : २१२ लवषर् क्रमाांक : २ 



 
 
 

 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. स्वाती सान े अनुमोिक : मा. अजर् सार्कर 

 

सांिभा: मा.सौ. वलनता एकनाथ थोरात र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

           प्रभाग क्र.४ कृष्िानगर मध्र्े म्हिेेवाडी र्ेथे भूखांड  क्रमाांक ३ अ वर िूंवी जी मनिंा शाळा क्र. 

९२ होती ती गतवषी नवीन ठठकािी स्थिाांतरीत झािेिी आह.े  त्र्ामुळे र्ा मोकळ्र्ा जागेत जुन्र्ा 

इमारतीमधीि िंार खोल्र्ाांमध्र्े वैद्यकीर् लवभागाने मा.आर्ुक्त सो. र्ाांिंे मान्र्तेनुसार िवाखाना (OPD 

Centre) सुरू करण्र्ािंा लनिार् घेतिेिा आह ेव त्र्ानुसार सद्यलस्थतीमध्र्े ह ेकाम प्रगतीिंथावर आह.े  

सिरिं ेिवाखान्र्ािंे नामकरि "कै.भालगरथीबाई लवष्िूिािा थोरात िवाखाना- म्हिेेवाडी/ कृष्िानगर" 

असे करिेस मान्र्ता ििेेबाबत लविंार करिे. 

लवषर् क्र. २ िप्तरी िाखि करिेत र्ावा. 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

------------  

 

ठराव क्रमाांक  : २१३ लवषर् क्रमाांक : ३ 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. अरुिा भािेकर  अनुमोिक : मा. उल्हास शेट्टी   

 

सांिभा: मा. अलवनाश टेकवड ेर्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           मोहननगर प्रभाग क्र.२६ र्ेथीि महानगरिंालिकिं ेसाांस्कृतीक भवनािंे काम िूंिा झािेि ेअसून 

र्ा भवनास मा.श्री. शरििंांद्रजी िंवार साहबे र्ाांिं ेनाव ििेेस मान्र्ता ििेेबाबत.  

लवषर् क्र. ३ लविंार िुंढीि सभेिंे वेळी करिेत र्ावा.  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

------------  

 

 

 

 

 

 

 

ठराव क्रमाांक  : २१४ लवषर् क्रमाांक : ४ 



 
 
 

 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. शुभाांगी बोऱ्हाड े  अनुमोिक : मा. वैशािी काळभोर   

 

सांिभा: मा. जावेि शेख र्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा रुिंीनगर र्ेथीि उिूा प्राथलमक शाळेस "हजरत उमर र्ारुख 

उिूा प्राथलमक शाळा" असे नाव ििेेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

------------  

 

ठराव क्रमाांक  : २१५ लवषर् क्रमाांक : ५ 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. ित्ािर् सान े  अनुमोिक : मा. सुरेश म्हिे े  

 

सांिभा: मा. प्रभाग अलधकारी र्ाांिंेकडीि िंि क्रमाांक अप्र/७/िेखा/कालव/ १०६७/ २०१३ 

दिनाांक ०५/१२/२०१३ 

 

           "अ" आलि नवीन  "र्"  क्षेिीर् कार्ाािर्ािं ेसन २०१३-१४ सुधारीत व सन २०१४-१५ िं े

मूळ अांिाजिंिक तर्ार करुन प्रभाग सलमतीिुंढे  सािर करावर्ािं ेआह.े  त्र्ाकामी अांिाजे २०० िंानाांिं े

एक र्ा प्रमािे ६० अांिाजिंिक िुंस्तकाच्र्ा प्रतीिंी छिंाई करिे आवश्र्क असून त्र्ासाठी अांिाजे र.रु. 

५५,०००/- खिंा अिेंलक्षत आह.े  सिर अांिाजिंिकािंे िुंस्तकािंी तातडीिंी बाब म्हिून कोटेशन िंध्ितीने 

िर मागवून करारनामा न करता छिंाई करुन घेिेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

ठराव क्रमाांक  : २१६ लवषर् क्रमाांक : ६ 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : स्थािंत्र् 



 
 
 

 

सुिंक : मा. साधना जाधव   अनुमोिक : मा. भारती र्राांि े    

 

सांिभा: मा.साधना जाधव र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

           प्रभाग क्र.५ जाधववाडी लिंखिी र्ेथीि सेक्टर १६ मध्र्े सांत सावता महाराज उद्यान लवकलसत 

करण्र्ात आिे असून सिर उद्यानािं ेमुख्र् प्रवेश द्वारास "कै.िंांद्रभागा िामू बािघरे प्रवेशद्वार" असे नाव 

िणे्र्ास मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

------------  

 

ठराव क्रमाांक  : २१७ लवषर् क्रमाांक : ७ 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. सुरेश म्हिे े   अनुमोिक : मा. ित्ािर् सान े     

 

सांिभा: मा. सुरेश म्हिे ेर्ाांिंा प्रस्ताव 

 

           कृष्िानगर मध्र्े म्हिेेवाडी र्ेथीि िंोिीस िंौकीिंे शेजारी मनिंा मार्ा त िंािू करिेत र्ेिाऱ्र्ा 

िवाखान्र्ािंे "शांकरराव म्हिेे िवाखाना – म्हिेेवाडी"   असे नामकरि करिेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

------------  

र्ानांतर मा.अध्र्क्ष र्ाांनी सभा सांिंिेिंे जाहीर केिे.    

सही/- 

 (श्री.जावेि शेख) 

अध्र्क्ष 

अ प्रभाग सलमती 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ प्रभाग सलमती 

अप्र/११/ कालव/ ३९  /२०१४ 

दिनाांक :  २० / ०१ /२०१४                                                      सही/- 

प्रशासन अलधकारी 

अ प्रभाग कार्ाािर् 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 लनगडी ४४ 


