
 
 
 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग कार्ाािर् 

 कार्ािंलिका क्र. ४ 

सभावतृ्ाांत 
 

दिनाांक : १२/०३/२०१४     वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता  

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

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी माह े मािंा २०१४ िंी मालसक सभा  

मांगळवार दिनाांक १२/०३/२०१४ रोजी ििुंारी १२.०० वाजता अ क्षेिीर् कार्ाािर्ातीि "राजमाता 

लजजाऊ सभागृह" र्ेथे आर्ोलजत करणेत आिी होती.  सभेस खािीि सन्मा. सिस्र्/ सिस्र्ा उिंलस्थत 

होत.े  

 

१. मा.जावेि रमजान शेख -- सभािंती 

२. मा. जगदिश शेट्टी 

३. मा.श्री. उल्हास शेट्टी 

४. मा.भारती फराांि े

५. मा.आर.एस.कुमार 

६. मा.भािेराव प्रलतभा ज्ञानेश्वर 

७. मा.नेटके सुमन राजेंद्र 

८. मा.भोंडवे सांलगता राजेंद्र 

९. मा.मोरेश्वर महाि ूभोंडवे 

१०. मा.सौ.काळभोर वैशािी जापििर 

११. मा.सौ. साळुांके सलवता सुरेश 

 

र्ालशवार् मा.श्रीम.रेखा गाडकेर - प्रशासन अलिकारी, मा.श्री. गोिंाळ पिंिंवड े – कार्ाकारी 

अलभर्ांता (लवद्युत), मा.श्री. लिर्ाकत लिंरजाि े – कार्ाकारी अलभर्ांता (िंाणीिुंरवठा),  मा.श्री.सांजर् 

भोसि े- उिंअलभर्ांता (स्थािंत्र्), मा.श्री.मोहन करमरकर, मा.श्रीम.मोमीन- उिंअलभर्ांता (िंाणीिुंरवठा) 

मा.श्री.  ए.ए.कुिकणी– कलनष्ठ अलभर्ांता (जिलन:सारण), मा.श्री.लवजर्कुमार कुरुिं - कलनष्ठ अलभर्ांता 

(लवद्युत), इत्र्ािी अलिकारी उिंलस्थत होत.े  

 

मा .सभािंती र्ाांनी उिंलस्थत सन्मानलनर् नगरसिस्र् ,नगरसिस्र्ा व अलिकारी र्ाांिंे स्वागत 

करुन सभा सुरु करणेस अनुमती दििी.  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

अ) दिनाांक १२/०२/२०१४ रोजी तहकुब करणेत आिेल्र्ा व दिनाांक १८/०२/२०१४ रोजी घेणेत 

आिेल्र्ा माह े फेब्रुवारी िंे मालसक सभेिंा सभावृत्ाांत (कार्ािंलिका क्रमाांक २)  कार्म करणेत 

आिेिंे मा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केि.े 

 

    ब)  दिनाांक १८/०२/ २०१४ रोजी घेणेत आिेल्र्ा अांिाजिंिक लवषर्ीिंे लवशेष सभेिंा सभावृत्ाांत  

(कार्ािंलिका क्रमाांक ३)  कार्म करणेत आिेिंे मा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केि.े 

खािीिप्रमाणे एनैवेळेिं ेलवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेणेत आि.े   

 

लवषर् क्र. १ मा. िेखालिकारी अ क्षेिीर् कार्ाािर् र्ाांिंे िंि   

तरतुि वगा करणेबाबत 

 

लवषर् क्र.२ कार्ाकारी अलभर्ांता, लवद्युत र्ाांिंे िंि दिनाांक ११/३/२०१४ 

तरतुि वगा करणेबाबत. 

 

लवषर् क्र.३ कार्ाकारी अलभर्ांता, िंाणीिुंरवठा र्ाांिं ेिंि दिनाांक ११/३/२०१४ 

तरतुि वगा करणेबाबत. 

 

लवषर् क्र.४ मा.मोरेश्वर महाि ूभोंडवे र्ाांिंा प्रस्ताव 

आकुडी र्ेथीि अांडरिंासिंे नामकरण करणेबाबत.  

 

ठराव क्रमाांक  : १४ लवषर् क्रमाांक : १ 

दिनाांक : १२/०३/२०१४ लवभाग : िेखा 

सुिंक : मा.  वैशािी काळभोर अनुमोिक : मा.  भारती फराांि े 

 

सांिभा: िेखालिकारी अ क्षेिीर् कार्ाािर् र्ाांिंेकडीि िंि क्रमाांक  

अक्षेका/िेखा/७अ /कालव/ ९ /२०१४ दिनाांक १२/०३/२०१४   

 

                 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ क्षेिीर् कार्ाािर्ािं े प्रभाग अलिकारी व प्रशासन 

अलिकारी र्ाांिंे वाहनाकरीता िागणाऱ्र्ा इांिनािंी बीि े स्थार्ी अग्रीमिन मिून वाहन इांिन र्ा 

िेखालशषाावव खिंी टाकणेत र्ेतात.  सिर िेखालशषाावर सन २०१३-१४ र्ा आर्थथक वषाात सुिाररत 

र.रु.२,४०,०००/- तरतूि करणेत आिेिी असून िुंढीि बीि ेखिंी टाकणेस सिरिंी तरतूि कमी िंडणार 

आह.े  त्र्ाकरीता प्रशासन लवभागाकडीि "प्रभाग सलमती प्रवास खिंा" र्ा िेखा लशषाावरुन "वाहन इांिन" 

र्ा िेखालशषाावर र.रु.१,६०,०००/- व "रजा प्रवास भत्ा" र्ा िेखालशषाावर र.रु.३०,०००/- इतकी 

तरतूि वगा करणेस महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनर्मातीि किम १०३ अनुसुिंी प्रकरण ७(२) नुसार 



 
 
 

 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  सिरिंा ठराव कार्म होणेिंी वाट न िंहाता ठरावाप्रमाणे कार्ावाही करणेत 

र्ावी.      

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : १५ लवषर् क्रमाांक : २ 

दिनाांक : १२/०३/२०१४ लवभाग : िेखा/ लवद्युत 

सुिंक : मा.  जगदिश शेट्टी  अनुमोिक : मा.  आर. एस. कुमार 

 

सांिभा: कार्ाकारी अलभर्ांता, लवद्युत र्ाांिंेकडीि िंि क्रमाांक  

अक्षेका/लवद्युत /कालव/ ३२८ /२०१४ दिनाांक ११/०३/२०१४   

 

                 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ क्षिेीर् कार्ाािर्ािें लवदु्यत लवभागाकडीि अस्थार्ी 

अस्थािंना र्ा िेखालशषाावर सुिारीत तरतुि र.रु.३५,०००/- व हार्ड्रोलिक गाडी भाडे तत्वावर िंुरलवणे र्ा 

िेखालशषाावर र.रु. ३२,००,०००/-  इतकी तरतुि करण्र्ात आििेी आह.े  तथालिं, मािंा २०१४ अखेर होणारा 

खिंा लविंारात घेता अस्थार्ी अस्थािंना र्ा िेखालशषाावर र.रु. ५,०००/-  व हार्ड्रोलिक गाडी भाडे तत्वावर 

िंुरलवण ेर्ा िेखालशषाावर र.रु. ५,००,०००/- इतकी तरतुि वगा करण ेआवश्र्क आह.े  "अ" क्षेिीर् कार्ाािर्ािें 

लवदु्यत लवभागाकडीि ध्वनीक्षिेंण व्यवस्था र्ा िेखालशषाावर र.रु. १५,००,०००/- इतकी तरतुि करणते आििेी 

असून त्र्ािंैकी र.रु.११,३६,८४६/- इतकी लशल्िक आह.े  त्र्ामुळे ध्वनीक्षेिंण व्यवस्था र्ा िेखालशषाावरुन र.रु. 

५,०००/-  अस्थार्ी अस्थािंना र्ा िेखालशषाावर व र.रु. ५,००,०००/- हार्ड्रोलिक गाडी भाडे तत्वावर िंुरलवण े

र्ा िेखालशषाावर वगा करणेस महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनर्मातीि किम १०३ अनुसुिंी प्रकरण ७(२) 

मान्र्ता िेणेत र्ेत आह.े  सिरिंा ठराव कार्म होणेिंी वाट न िंहाता ठरावाप्रमाणे कार्ावाही करणेत र्ावी.      

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : १६ लवषर् क्रमाांक : ३ 

दिनाांक : १२/०३/२०१४ लवभाग : िेखा/ िंाणीिुंरवठा 

सुिंक : मा.  सुमन नेटके अनुमोिक : मा.  सांलगता भोंडवे  

 

सांिभा: कार्ाकारी अलभर्ांता, िंाणीिुंरवठा र्ाांिंेकडीि िंि क्रमाांक  

अप्र/िंािुं/ ९ /कालव/ ४६४ /२०१४ दिनाांक ११/०३/२०१४   

 

                 अ क्षेिीर् कार्ाािर्ािें िंाणीिंुरवठा लवभागािें अांिाजिंिकात सन २०१३-१४ करीता रजा प्रवास 

भत्ा र्ा िेखालशषाावर र.रु. ८४,०००/-  इतकी तरतुि करण्र्ात आििेी आह.े  सन २०१२-१४ र्ा ब्िॉकसाठी 

७० कमािंाऱ्र्ाांनी रजा प्रवास भत्ा घेतिेिा आह.े    उवारीत ८ कमािंा-र्ाांना रजा प्रवास भत्ा अिा करण े



 
 
 

 

आवश्र्क असून र्ाकामी तरतिु लशल्िक नाही.  अ क्षेिीर् कार्ाािर्ािें िंाणीिंुरवठा लवभागाकडीि "स्थार्ी 

अस्थािंना" र्ा िेखालशषाावर र.रु. २१,३२,९९७/- इतकी इतकी लशल्िक आह.े  त्र्ामुळे "स्थार्ी अस्थािंना"  र्ा 

िेखालशषाावरुन र.रु. ५०,०००/-  "रजा प्रवास भत्ा" र्ा िेखालशषाावर वगा करणेस मान्र्ता िेणेत र्ेत आह.े  

सिरिंा ठराव कार्म होणेिंी वाट न िंहाता ठरावाप्रमाणे कार्ावाही करणेत र्ावी.      

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : १७ लवषर् क्रमाांक : ४ 

दिनाांक : १२/०३/२०१४ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा.  उल्हास शेट्टी अनुमोिक : मा.  प्रलतभा भािेराव 

 

सांिभा: मा.मोरेश्वर भोंडवे र्ाांिंा प्रस्ताव 

 

              आकुडी रेल्वे स्टेशन जवळ नव्यान ेबाांिणेत आािेल्र्ा रेल्व ेअांडरिंासिंे "कै.महािवे न.भोंडवे 

अांडरिंास" असे नामकरण करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

         

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंिेिंे जाहीर केि.े   

 

सही /-  

 (श्री.जावेि शेख) 

सभािंती 

अ प्रभाग सलमती 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ प्रभाग सलमती 

अप्र/११/ कालव/ ११४/ २०१४ 

दिनाांक   २५ /०३ /२०१४     

सही /-  

प्रशासन अलिकारी तथा  

सलिंव (सभाशाखा) 

अ क्षेिीर् कार्ाािर् 

प्रत- सवा सांबांलित शाखा प्रमुख व शाखालिकारी र्ाांिंेकड े 

िुंढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना.  


