
 
 
 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग कार्ाािर् 

 कार्ािंलिका क्र. १२ 

सभावतृ्ाांत  

दिनाांक : ०८/०१/२०१४     वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता  

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

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी माह ेजानेवारी २०१४ िंी मालसक सभा 

बुधवार दिनाांक ०८/०१/२०१४ 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) 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 आलिनी अलजत 

१६) मा. सौ. भारती फराांि े

१७) मा.आर.एस.कुमार 

१८) मा.सौ.भािेराव प्रलतभा ज्ञानेिर 

१९) मा. राज ूलमसाळ 

२०) मा. सौ.नांिा लवकास ताकविे 

२१) मा. सौ.काळभोर वैशािी जापििर  

 

       र्ालशवार् मा.श्री.ज्ञानेिर 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. 

      मा.अध्र्क्ष र्ाांिं े िंरवानगीने खािीिप्रमािे ऐनवेळेिंे लवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन 

घेिेत आि.े 

 

लवषर् क्र. २ मा. प्रभाग अलधकारी र्ाांिेंकडीि िंि 

लनगडी स्मशानभूमी र्ेथीि लवदु्यत िालहनी िंािन व िेखभाि िरुुस्ती करिेकामी 

र्ेिाऱ्र्ा खिंाास मान्र्ता िेिेबाबत. 

 

लवषर् क्र. ३ मा.उल्हास शेट्टी र्ाांिंा प्रस्ताव 

भूसांिंासि प्रदकर्ा सुरू करि ेव आरक्षि वगळिेबाबत 

 

लवषर् क्र. ४ मा.शारिा बाबर र्ाांिंा प्रस्ताव 

लवद्यानगर प्रभाग क्र.८ र्ेथीि बेकार्िेलशर बाांधकाम व सावाजलनक गटाराांवर बाांधिेिी 

बाांधकामे तोडिेबाबत. 

  

लवषर् क्र. ५ मा.शारिा बाबर र्ाांिंा प्रस्ताव 

लवद्यानगर र्ेथीि अनालधकृत तेि व्यवसार्ािंी बाांधकाम ेकाढिेबाबत. 

 

ठराव क्रमाांक  : २१८ लवषर् क्रमाांक : १ 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : लवद्युत 

सुिंक : मा. राजू लमसाळ अनुमोिक : मा. आर.एस.कुमार   

 

सांिभा: मा.प्रभाग अलधकारी र्ाांिंकडीि िंि क्र.अप्र/लव/कालव/जा/ ९५१/२०१३  

दिनाांक : ३१/१२/२०१३   

 

               मा.स्थार्ी सलमती ठराव क्रमाांक २८४० दिनाांक ०५/०२/२०१३ िं े मान्र्तेनुसार मे.श्रीर्श 

सेल्स आलि सर्णहहसेस कॉिंो. रावेत, िुंिे र्ाांिंेबरोबर अ प्रभाग कार्ाािर्ािं े लवद्युत लवभागाकड े िोन 

हडै्रोलिक लशड्या/ वाहन े भाडतेत्वावर िुंरलविेबाबत ५ वषाासाठी करारनामा करिेत आिेिा आह.े  

त्र्ानुसार अ प्रभाग लवद्युत लवभागाकड ेिोन हडै्रोलिक लशड्या/ वाहन ेभाडतेत्वावर िुंरलविेत आिेि ेआहते.  

सिर वाहनाांिं ेभाड ेििेेकामी सन २०१३-१४ महसुिी बजेटमध्र्े र.रु.२०,००,०००/- (वीस िाख) तरतुि 

करिेत आिेिी होती.  िंरांतु सिर रकमेतून दिनाांक ०८/१०/२०१३ अखेर र.रु.१८,८७,१००/- खिंा 

झािेिा असून र.रु.१,१२,९००/- इतकी लशल्िक आह.े  सिरिंे िेखालशषाावर सन २०१३-१४ अखेर 

हडै्रोलिक लशड्या/ वाहन ेभाडतेत्वावर िुंरलविेकररता आिखी र.रु.१८,००,०००/-  (आठरा िाख) वाढीव 

तरतूि अिेंलक्षत आह.े र्ाकररता "ध्वनीक्षेिंि व्यवस्था" र्ा िेखालशषाामधून र.रु.१०,००,०००/- (िहा 

िाख) व "अ प्रभागाांतगात मोकळ्र्ा जागेवर तात्िुंरत े िुंनवासन शेडसाठी वीजबीि खिंा"  र्ा 

िेखालशषाामधून र.रु. ८,००,०००/- (आठ िाख) अशी एकुि र.रु. १८,००,०००/- (आठरा िाख) तरतूि 

"अ प्रभाग लवद्युत लवभागाकड ेिोन हडै्रोलिक लशड्या/ वाहन ेभाडतेत्वावर िुंरलविे" र्ा िेखालशषाावर वगा 

करिेस मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े  सिरिंा ठरावा कार्म होिेिंी वाट न िंहाता ठरावाप्रमािे कार्ावाही 



 
 
 

 

करण्र्ात र्ावी. 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : २१९ लवषर् क्रमाांक : २ 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : लवद्युत 

सुिंक : मा. शुभाांगी बो-हाड े अनुमोिक : मा. अलिनी लिंखि े (मराठे) 

 

सांिभा: मा.प्रभाग अलधकारी र्ाांिंकडीि िंि क्र.अप्र/लव/कालव/१४ /२०१४  

दिनाांक : ०७/०१/२०१४   

 

               लनगडी स्मशानभूमी र्ेथीि लवदु्यत िालहनी िंािन िेखभाि िरुुस्तीिें कामिंी मुित मािंा-२०१४ िा 

सांिंत असिने े सिर कामािें सन २०१४-१५ करीता नव्यान े लनलविा काढिेस आवश्र्क आह.े  त्र्ानुसार सिर 

कामासाठी र्ेिाऱ्र्ा र.रु. ९,९९,९००/- (अक्षरी र.रु.नऊ िाख नव्याण्िव हजार नऊश ेफक्त) खिंाास प्रशासकीर् 

मान्र्ता िेिेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : २२० लवषर् क्रमाांक : ३ 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : नगररिंना/ स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. उल्हास शेट्टी अनुमोिक : मा. ित्ािर् सान े

 

सांिभा: मा.उल्हास शेट्टी र्ाांिंा प्रस्ताव   

 

               पिंिंरी पिंिंवड नवनगर लवकास प्रालधकरिान े सन १९९५ च्र्ा लवकास आराखड्यानुसार 

आकुडी र्ेथीि स.क्र.३५/३/१ िैंकी सुमारे ५० आर क्षेि आरक्षि क्र.५४८ नुसार प्राथलमक शाळेसाठी 

आरलक्षत ठेवण्र्ात आिे आह.े  सिर आरक्षि पिंिंरी पिंिंवड महािंालिकेच्र्ा लनर्ांििामध्र्े सन १९९७ 

िंासून आिेि े आह.े  सिर आरक्षिामध्र्े काही १९९५ व १९९७ िुंवीिंी जुनी बाांधकामे होती व 

नांतरच्र्ा काळात िखेीि काही बाांधकामे झािेिी आहते.  र्ा आरक्षिामध्र् े१८ गुांठे जागा ररकामी असून 

इतर जागेत अनालधकृत बाांधकामे आहते.  १८ गुांठे ररकाम्र्ा जागेिंे भूसांिंािन प्रदक्रर्ा सुरु करिेस व ज्र्ा 

जागेमध्र्े बाांधकामे झािी आहते ती जागा आरक्षिामधून वगळिेस मान्र्ता घेिेकामी सिरिंा लवषर् 

सभावृत्ाांत कार्म होिेिंी वाट न िंहाता मा.शहर सुधारिा सलमती माफा त मा.महािंालिका सभेिुंढे 

िंाठलविेस लशफारस करण्र्ात र्ेत आह.े   

  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 



 
 
 

 

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

 

ठराव क्रमाांक  : २२१ लवषर् क्रमाांक : ४ 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : स्थािंत्र्  / झो.लन.िुं.  

सुिंक : मा. शारिा बाबर अनुमोिक : मा. अरुिा भािेकर 

 

सांिभा: मा. शारिा बाबर र्ाांिंा प्रस्ताव   

 

               लवद्यानगर प्रभाग क्र.८ र्ेथीि एकता तरुि मांडळाजवळीि व त्र्ाच्र्ा आजूबाजूच्र्ा 

मोकळ्र्ा जागेवर श्री.ित्ा बाबूराव मोरे ही व्यक्ती शेजारीि नागरीकाांना िमबाजी करुन बेकार्ेशीर 

बाांधकाम करुन सिर खोल्र्ा गोर-गरीब नागरीकाांना लवकून त्र्ाांिंी फसविूक करीत आह.े र्ा सवा जागेिंा 

फोटोिंास माझ्र्ािं नावावर आह ेअसे खोटेिं साांगून िोकाांिंी फसविूक करीत आह.े सिर प्रकरिी समक्ष 

िंहािी करुन सांबांलधतावर रीतसर कारवाई करुन सिर प्रकरिी आळा घािावा.  र्ा कामी झोिंडिंट्टी 

लवभागाने आवश्र्क ती तिंासिी करावी. 

           तसेिं लवद्यानगर मधीि अनेक नागरीकाांनी सावाजलनक गटाराांवर वाढीव बाांधकाम केल्र्ामुळे 

गटाराांिंी साफसफाई होिेस अडिंि र्ेत आह.े अरुांि रस्त्र्ामुळे अनेक अडिंिी र्ेत आहते.  स्थािंत्र् 

लवभागाने सावाजलनक गटाराांवरीि वाढीव बाांधकामे लनष्कालसत करावी, र्ास मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े  

  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : २२२ लवषर् क्रमाांक : ५ 

दिनाांक : ०८/०१/२०१४ लवभाग : स्थािंत्र्  / झो.लन.िुं. 

सुिंक : मा. शारिा बाबर अनुमोिक : मा. अरुिा भािेकर 

 

सांिभा: मा. शारिा बाबर र्ाांिंा प्रस्ताव   

 

               लवद्यानगर प्रभाग क्र.८ मधीि मस्जीिच्र्ा मागीि बाजूस गेल्र्ा अनेक वषाािंासून काही 

मांडळींनी अनालधकृत बाांधकामे करुन त्र्ामध्र् ेमोठर्ा प्रमािावर अनालधकृत तेि व्यवसार् सुरु केिेिा 

आह.े  तेि कां िंनीन ेवािंरुन फेकून दििेिे तेि सिर व्यवसार्ीक त्र्ा रठकािी आिून त्र्ा मध्र्े ऍ़लसड व 

इतर अनेक रासार्लनक प्रदक्रर्ा करुन त ेतेि िंरत िोन नांबरन ेलवकतात.  सिर तेिावर जेहहा रासार्लनक 

प्रदक्रर्ा केिी जात ेत्र्ावेळी आजूबाजूच्र्ा शेकडो नागरीकाांना त्र्ािंा िास होत आह.े  तसेिं त्र्ा रठकािी 

र्ा आगोिर िोन वेळा आग िागिी होती.  भलवष्र्काळात नागररकाांच्र्ा सुरलक्षततचे्र्ा िषृ्टीकोनातून ह े

सवा घातक आह.े  म्हिून सिर अनालधकृत व्यवसार् व त्र्ावर केिेिे बाांधकाम त्वरीत िंाडून टाकिेत 

र्ावीत, र्ास 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/ ४० /२०१४ 

दिनाांक  २० /०१/२०१४     

सही/- 

प्रशासन अलधकारी अ प्रभाग  

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 लनगडी ४४ 

 

प्रत- सवा सांबांलधत शाखा प्रमुख व शाखालधकारी र्ाांिेंकडे िंुढीि र्ोग्र् त्र्ा  

      कार्ावाहीसाठी रवाना.  

  

 


