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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक- ९ 

सभावृत्ाांत 

 

दि.-   ०३/१२/२०१४         वेळ ििुंारी ३:०० वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी सभा बुधवार दि     ०३/१२/२०१४ 

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

आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उिंलस्ित होते.  

 

१ मा.                   –          

२ मा.काळजे लनतीन प्रतािं 

३ मा.                    

४ मा.वसांत (नाना) आनांिराव िोंढे 

५ मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडुरांग           

६ मा.सुिें आशा रपवद्र 

७ मा.गोफणे अनुराधा िलेविास 

८ मा.श्रध्िा बाजीराव िाांड े

९   .Adv.          श्वर िाांडगे 

१० मा.िोंढे शुभाांगी सांतोष 

११ मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े

 

तसेिं खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

 

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

अलभर्ांता (स्िािंत्र्), मा.बरशेट्टी- कार्ाकारी अलभर्ांता (िंाणीिुंरवठा),    .  .   .  .     – उिंअलभर्ांता 

(िंाणीिुंरवठा)   .  .      .  .उिंअलभर्ांता,   .  .          .  .- उिंअलभर्ांता, मा.श्री. 

भाऊसाहबे साबळे - उिंअलभर्ांता,   .  .व्ही.सी.काळे-      अलभर्ांता - (लविरु्त) , मा.श्री.जी.एन.खैरे- 

स.उ. लनरीक्षक, मा.श्री.सी.एम.गावड,े उ.सहा. श्री.इ.बी.िंाटीि- उिं अलभर्ांता, -  .  .              - 

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

  .  .  .डामसे ( .   .         )   

   ---- 

 

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

   ---  

                               

                                त्र्ानांतर  खािीिप्रमाणे सूिंना माांडणेत आिी- 

 ----- 

सिुंक- मा. श्रध्िा बाजीराव िाांड े   अनमुोिक- मा. िोंढे शुभाांगी सांतोष 

 

मा.सभािंती-         ष्ट्र राज्र्ािंे माजी मुख्र्मांत्री कै.बॅ.ए.आर.अांतुिेसाहबे र्ाांिंे दिनाांक २/१२/२०१४ 

रोजी िखुि लनधन झाि ेतसिें कै.मरुिी िवेरा- माजी कें द्रीर् मांत्री, कै. लसतारािवेी – कथ्िक नृत्र्ाांगणा, 

कै.उिपसह गार्कवाड- माजी खासिार, कै.िवेेन वमाा – किाकार, कै.अांबािास काांबळे-                 

छार्ालिंत्रकार/िंत्रकार, कै.बगाड ेसांदििं-सामालजक कार्ाकताा, कै.नामिवे सोिंानराव गवळी- सामालजक  
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कार्ाकताा, कै.सत्र्भामा लनवृत्ी िंािंारणे, कै.शोभा भोसिे, र्ाांिंे लनधन झािनेे त्र्ाांना इ प्रभाग         

सलमतीच्र्ा वतीने भाविुंवाक    श्रध्िाांजिी.सवाानी िोन लमनीटे स्तब्ध उभे राहून अिंाण करावी. 

 

                   (सवाानी िोन लमनीटे स्तब्ध उभे राहून श्रध्िाांजिी अिंाण केिी) 

                                                           मान्र्      

 ------  

उिंलस्ित सन्मा.सिस्र्ाांिं ेसांमतीन ेखािीि ऐनवळेिं ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन 

घणेते आि.े 

 

लवषर् क्रमाांक १) तरतूि वगीकरण करणेबाबत.  इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, प्रशासन लवभागाकडीि िंत्र. 

लवषर् क्रमाांक २) तरतूि वगीकरणाबाबत.इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, स्िािंत्र् लवभाग  र्ाांिेंकडीि िंत्र 

लवषर् क्रमाांक ३) शािेर् भौलतक सुलवधे बाबत. पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेिंी प्रािलमक शाळा  

                        इांद्रार्णीनगर मा.मुख्र्ाध्र्ालिंका र्ाांिंे िंत्र 

लवषर् क्रमाांक ४) भोसरीगाांव बैिगाडा शर्ात कै.ज्ञानोबा सिालशव िाांडगे प्रलसध्ि गाडा मािक  

                      र्ाांिंे नाांव िणेेबाबत. मा.श्रध्िा िाांड,े मा.शुभाांगी िोंढे र्ाांिंे िंत्र 

लवषर् क्रमाांक ५) प्रभाग क्र.७ िं-होिी गावठाणातीि शाळा क्र. २० िंे नाांव बििाबाबत. मा.  

                     लनतीन प्रतािं काळजे, मा.लनतीन ज्ञानेश्वर िाांडगे र्ाांिंे िंत्र 

लवषर् क्रमाांक ६) िाांडवेाडीप्रभाग क्र.३६ र्ेिीि ित्मांिीर – बाबर िंेट्रोि िंांिं –आलशवााि गॅस  

                     एजन्सी िंौक- ित् मांिीर र्ा मागाावर जॉगींग टॅ्रक तर्ार करणे बाबत.  

                     मा. लवश्वनाि िाांड ेर्ाांिंे िंत्र. 

 ------   

 

               दिनाांक १५/११/२०१४ रोजी ििुंारी – २.४५वा. (कार्ािंलिका क्र.७)  व  दिनाांक  

१५/११/२०१४ रोजी ििुंारी – ३.०० वा (कार्ािंलिका क्र.८) झािेल्र्ा सभेिंा सभावृत्ाांत कार्म करणेत 

आल्र्ािंे मा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केिे. 

 

ठराव क्रमाांक-  १२    लवषर् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- ०३/१२/२०१४    लवभाग-   इ क्षेत्रीर् कार्ाािर् प्रशासन  

सूिंक- मा.सांजर् वाबळे      अनुमोिक- मा.Adv.लनतीन िाांडगे 

सांिभा- क्र.इक्षेका/०४/कालव /५५४/२०१४, दिनाांक २४/११/२०१४  

इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ाकडीि क्र.इके्षका/०४/कालव/५५४/ २०१४  दिनाांक २४/११/२०१४ िंे 

िंत्र मा.खासिार श्री. लशवाजीराव आढळराव िंाटीि र्ाांनी १३/०६/२०१४ रोजी मा.श्री. 

िंृथ्वीराज िंव्हाण, मुख्र्मांत्री, महाराष्ट्र राज्र् र्ाांना पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका हद्दीतीि 

भोसरी गावािंे भोजािंूर असे नामकरण करणेबाबत आवश्र्क ती कार्ावाही करण्र्ािंे आिशे  

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका व सांबांलधत र्ांत्रणेिा िर्ावेत अशी लवनांती केिी आह.े नगर 

लवकास लवभाग, मांत्रािर् मुांबई र्ाांिंेकडीि िंत्र क्र. िंीसीसी – ३०१४/ सां.क्र.७२६/ नलव – २२ 

दिनाांक  १७ सप्टेंबर २०१४ अन्वर्े मा.खासिार र्ाांच्र्ा लवनांती अजाािंे अनुषांगाने उलिंत 

कार्ावाही करुन त्र्ाबाबत सांबांलधतास कळलवणेत र्ावे असे कळलविे आह.े मा.नगर लवकास 

लवभागाकडीि  िंत्रािंे अविोकन करणेबाबत. 

 

लवषर् क्र.१ सिरिंा लवषर् िप्तरी िाखि करणेत र्ेत आह.े 

 

सिर ठराव सवाानुमते मांजूर झािा. 

------ 
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ठराव क्रमाांक - १३     लवषर् क्रमाांक- २ 

दिनाांक- ०३/१२/२०१४    लवभाग- इ क्षेत्रीर् कार्ाा.प्रशासन    

सूिंक- मा.सांजर् वाबळे      अनुमोिक- मा.शुभाांगी िोंढे 

सांिभा-  क्र.इक्षेका/०३/कालव /५२९/२०१४, दिनाांक २४/११/२०१४. 

  पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंलिकेच्र्ा इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ाच्र्ा कार्ाके्षत्रात प्रभाग क्र. ६,७ 

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

सप्टेंबर २०१३च्र्ा आिेशानुसार 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 के्षत्रीर् कार्ाािर् र्ाांनी उिंरोक्त प्रभागामध्र्े 

हॉकसा झोन लनलित केिे आह.े मा.सहा.आर्ुक्त, भूलम आलण पजिगी लवभाग र्ाांिेंकडीि जा.क्र. 

भुलज/१/कालव/ २९३/ २०१४ दिनाांक १७/११/२०१४ अन्वर्े झोन लनलिती सांिभाात मा.प्रभाग  

सलमतीिंी मान्र्ता घेणेबाबत कळलविे आह.े इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ाच्र्ा कार्ाक्षेत्रात प्रस्तालवत 

हॉकसा झोन लनलितीस मान्र्ता िणेेबाबत.           

        हॉकसा झोन लनलिती       ि                                   

                      सलवस्तर                      

                       लवषर् क्र.२ िंा लविंार िंुढीि सभेच्र्ा वेळी करणेत र्ावा. 

सिर ठराव सवाानुमते मांजूर झािा. 

------ 

 

सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते आििे ेऐनवळेिं ेलवषर् घणेते आि.े 

 

ठराव क्रमाांक-१४    लवषर् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- ०३/१२/२०१४    लवभाग-  इ के्षत्रीर् कार्ाा. प्रशासन 

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

सांिभा- क्र.इके्षका/प्रशा/५/कालव/१०१/२०१४, दि.०२/१२/२०१४ 

 इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ाकडीि प्रशासन लवभागामध्र्े सन २०१४ -२०१५ िंे अांिाज िंत्रकीर् 

तरतुि मध्र्े प्रशासन लवभागातीि १. वाहन इांधन र्ा िेखाशीषाावर र रू २,००,०००/- २. इतर 

खिंा – र रु. १,००,०००/- ३.सावाजलनक वािंनािर् वृत्िंत्रे बीिे र रु. ४,५०,०००/- र्ाप्रमाणे 

तरतूि करणेत आिेिी होती. सिरिंी तरतूि अिंुरी िंडिी आह.े 

सबब, कमािंा-र्ािें बोनस तिा सानुग्रह अनुिान र्ा िेखालशषाावर रक्कक्कम रुिंर्े 

१८,००,०००/- तरतुि करण्र्ात आिी होती. सिर तरतुि मधीि २०१४-२०१५ बोनस तिा 

सानुग्रह अनुिान करीता र रु १२,३८,८०३/-इतकी खिंा झािेिी असुन र रु ५,६१,१९७/- तरतुि 

लशल्िक आह.ेत्र्ा तरतुिीमधून र रु ५,००,०००/- खािीि प्रमाणे नमुि केिेल्र्ा िेखालशषाावरती 

वगा करणे आवश्र्क आह.े, 

 

 १.इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ािंे वाहन इांधन र्ा िेखालशषाावरती र रु २,००,०००/- तरतुि 

करण्र्ात आिी होती. सिरिंे तरतुिमधून दिनाांक १९/११/२०१४ अखेर र. रु. १,८८,६८९/-

इतकी खिंा झािेिी असुन र. रु. ११,३११/- फक्त तरतुि लशल्िक आह.ेतेव्हा िंुढीि वाहन इांधन 

खिंाािंोटी र रु २,००,०००/- वाहन इांधन र्ा िेखालशषाावरती तरतुि वगा करणे आवश्र्क आह.े( इ 

के्षत्रीर् कार्ाािर्ािंे प्रशासन लवभाग आरोग्र्  लवभाग,अलतक्रमण  लवभाग र्ा लवभागाांना मे ऍिंेस्को 

िंेट्रोि िंांिं लि र्शवांत नगर पिंिंरी -१८ र्ाांिेंकडून उधारी वरती लडझेि भरुन घेतिे जाते त्र्ा 

अनुजे्ञर् रक्कमे िंोटी र रु १,००,०००/- अनामत ठेवणेत आिेिी आह)े त्र्ामुळे वाहन इांधना करीता 

तरतुि वगा करणे आवश्र्क आह.े 
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२.तसेिं सन २०१४-२०१५ करीता इतर खिंा र्ा िेखालशषाका वरती र रु. १,००,०००/- 

तरतुि करणेत आिेिी होती सिरिंे तरतुिी िंैकी दिनाांक २४/९/२०१४ रोजी र रु. ७६,५२५/- 

खिंा झािेिे असुन र रु. २३,४७५/- इतकी तरतुि लशल्िक आह.े तेव्हा सिरिंे िेखालशषााकावरती 

रक्कम रुिंर्े १,००,०००/- वगा करणे आवश्र्क आह.े  

  

३.तसेिं सावाजलनक वािंनािर् वतृ्िंत्र े बीिे र्ा िेखालशषाावरती र रु. ४,५०,०००/- 

इतकी तरतुि होती. दिनाांक ३०/१०/२०१४ अखेर िंर्ात    रक्कक्क म रुिंर्े ३,६६,८२८/- इतकी खिंा 

झािी आह.ेव  र रु.८३,१७२/-  लशल्िक आहते तेव्हा उवारीत कािावधी करीता रक्कम रुिंर्े 

२,००,०००/- तरतुि वगा करणे आवश्र्क आह.े   

  

 तरी उिंरोक्त    नमुि केिेप्रमाणे बोनस तिा सानुग्रह अनुिान र्ा िेखालशषााकावरीि सन 

२०१४-१५ करीता तरतुि लशल्िक र रु ५,६१,१९७/- ( अक्षरी र रु िंािं िाख एकसष्ठ हजार 

एकशे सत्ाण्णव फक्त) व उवारीत कािावधीत सिरिंे िेखालशषाावर खिंा होणेिंी शक्कर्ता नाही. 

म्हणून उवारीत रकमेिंैकी र रु ५,००,०००/- िंैकी िंुढीिप्रमाणे १.वाहन इांधन –                      

र रु २,००,०००/- २. इतरखिंा – ररु १,००,०००/-३. वतृ्त्िंत्रेलबि े– ररु. २,००,०००/- र्ािंमाण े

रक्कम वगा करण्र्ात र्ावी. 

 

  महाराष्र्ट्ट्र महानगरिंालिका अपधलनर्म १९४९ किम १०३ अन्वर्े एका अिासांकल्िंीर् 

लशषाातून िसु-र्ा अिासांकल्िंीर् लशषाात वगा करावर्ाच्र्ा रकमा लनर्मानुसार वगा करता र्ेत 

असल्र्ाने  सिरिंा लवषर् मा.प्रभाग सलमती िंुढे ऐनवेळच्र्ा लवषर् लनणार्ािा ठेवणेत र्ावा. 

सभावृत्ाांत कार्म होण्र्ािंी वाट न िंाहता सिरिंा लवषर् कार्म करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत 

आह.े         

                                      सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

       ---- 

ठराव क्रमाांक-१५    लवषर् क्रमाांक- २ 

दिनाांक- ०३/१२/२०१४    लवभाग-  इ के्षत्रीर् कार्ाा.स्िािंत्र् 

सूिंक-मा.अनुराधा गोफणे              अनुमोिक-मा.आशा सुिंे 

सांिभा- क्र. इस्िा/१/कालव/६२२/ २०१४.दिनाांक  ०३/१२/२०१४. 

     इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ाकडीि इ स्िािंत्र् लवभागाकडीि “ स्िार्ी अस्िािंना ” र्ा िेखालशषाकावर 

सन २०१४-१५ करीता तरतूि र.रुिंर्े १,२५,००,०००/- करणेत आिी होती. दि.२७/११/१४ 

अखेर र.रु. १,१७,२५,३६६/- असा खिंा झािेिा आह े दि. २६/०१/१४ अन्वर्े नलवन िोन 

प्रभागािंी रिंना करणेत आिेिी असिेने क प्रभागाकडीि १० प्रभाग इ के्षत्रीर् कार्ािार्ाकड ेवगा 

करणेत आिेिे आह.े 

 इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ाकडीि इ स्िािंत्र् लवभागासाठी “ स्िार्ी अस्िािंना ” र्ा िेखालशषाावर 

सन २०१४-१५ करीता तरतूि र.रु.१,२५,००,०००/- इतकी केिी असून ती कमी िंडत आह.े तरी 

इ अलतक्रमण लवभागाकडीि “ स्िार्ी अस्िािंना ” र्ा िेखालशषाकावरीि र.रु.१,००,००,०००/-( 

अक्षरी र.रु. एक कोटी ) रक्कमेमधून र.रु.४०,००,०००/- इतकी रक्कम इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ाकडीि 

स्िािंत्र् लवभागाकडीि “ स्िार्ी अस्िािंना ” र्ा िेखालशषाावर वगा करणेआवश्र्क आह.े 

 तरी इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ाकडीि स्िािंत्र् इ लवभागाकडीि “ स्िार्ी अस्िािंना ” र्ा 

िेखालशषाावर सन २०१४-१५ करीता तरतूि रु.रु.१,२५,००,०००/- इतकी तरतूि आह.े 

दि.२७/११/१४ िंर्ंत सिर िेखालशषाावर र.रु.१,१७,२५,३६६/- खिंा झािेिा आह े व उवारीत 

र.रु.७,७४,६३४/- इतकी लशल्िक आह.ेसध्र्लस्ितीत िंुढीि कािावधीसाठी सिरिंी रक्कम कमी 

असिेने इ अलतक्रमण स्िार्ी अस्िािंना र्ा िेखालशषाावरीि तरतूि  र.रु. १,००,००,०००/- मधून 

र.रु.४०,००,०००/- इतकी वगा करणेसमा.प्रभाग सलमतीिंी मान्र्ता घेणे आवश्र्क आह.े 
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मुांबई प्राांलतक महानगरिंालिका अलधलनर्म १९४९ किम १०३ अन्वर्े एका अिासांकल्िंीर् 

लशषाातून िसु-र्ा अिासांकल्िंीर् लशषाात वगा करावर्ाच्र्ा रक्कमा लनर्मानुसार वगा करता र्ेत 

असिेने सिरिंा लवषर् ठेवणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े सभावृत्ाांत कार्म होण्र्ािंी वाट न िंाहता 

सिरिंा लवषर् कार्म करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े         

       

                                      सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

       ---- 

ठराव क्रमाांक- १६    लवषर् क्रमाांक- ३ 

दिनाांक- ०३/१२/२०१४      

सूिंक-मा.वसांत (नाना) िोंढे              अनुमोिक-मा.सांजर् वाबळे 

सांिभा-  पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेिंी प्रािलमक शाळा इांद्रार्णीनगर र्ाांिंे िंत्र 

        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेिंी प्रािलमक शाळा इांद्रार्णीनगर र्ेिे इर्त्ा १िी ते िंािंवीिंी मुि े

व मुिी शाळा सकाळ व ििुंार सत्रात भरत असनू लश क्षण र्ेणारी जवळिंास ४५० लव द्यािी असनू 

बािवाडीिंे २०० लवद्यािी र्ेि े लशकत आह.े कमािंारी सांख्र्ा १५ िंर्ंत आह.े शाळेिा अनेक 

अडीअडिंणींना तोंड िर्ावे िागत आह.े शाळेने मागीि िोन वषाािंासून आिंल्र्ा लवभागाशी िेखी, तोंडी 

सांिंका  साधिा. त्र्ातनू शाळेिा िोन वगा खोल्र्ा   लमळाल्र्ा तसिें िोन सांडास िखेीि बाांधिी आहते. िंरांत ू

िंाण्र्ािंे कनेक्कशन नसल्र्ामुळे त्र्ािंा वािंर होत नाही. तरी िंाण्र्ािं ेकनेक्कशन जोडून छताव    टेक्कस 

टाकी बसविी तर िंाण्र्ािंा िुंरवठा दिवसभर होईि व स्वच्छता राहीि. शाळेच्र्ा जवळून नािा व लवलहर 

असल्र्ामुळे सरिंटणा-र्ा प्राण्र्ािंा वािंर जास्त आह.े त्र्ामुळे लवद्यािी व कमािंारी र्ाांना धोका सांभवतो. 

त्र्ामुळे शाळेिा पसमापभत घािून लमळावी. जेणेकरुन लवद्यािी मुक्तिंणे लशक्षण होतीि. तसेिं शाळेिा 

आतून व बाहरेुन रांग िणेे गरजेिंे आह.े त्र्ामुळे वातावरण प्रसन्न राहीि. वगााच्र्ा लखडक्कर्ा व िारे तुटिेिी 

आहते. जनुे िरवाजे काढून नवीन िरवाजे बसलवण्र्ात र्ावेत. व ऑदफ सिा िोखांडी िंॅनेि गेट बसवून    

लमळावे जेणेकरुन शािेर् रेकॉडा सुरक्षीत राहीि. त्र्ािंप्रमाणे शाळेच्र्ा समोर िंावसाळर्ात खूिं िंाणी 

साठते. त्र्ा ठठकाणी िंाणी जाण्र्ासाठी उतार िवेून िेंव्हींग ब्िॉक असवून लमळावेत. तसेिं लवद्याथ्र्ानं, लव 

द्यािीनींना एक-एक मुतारी अिंिब्ध आह.े िंरांतू त्र्ा ठठकाणी िंाणी जाण्र्ासाठी िंाईिं नसल्र्ामुळे त्र्ा 

ठठकाणी खूिं िगंुधी र्ेते त्र्ामुळे िंाईिं टाकून िंाणी जाण्र्ासाठी र्ोग्र् उतार िणेेत र्ावा. तरी वरीि 

भौदक सुलवधा शाळेस उिंिब्ध करुन िर्ाव्यात जेणेकरुन लवद्याथ्र्ांिंा सवांलगण लवकास होईि. व बौध्िीक 

िजाा उांिंावण्र्ास मित होईि. तरी वरीि भौलतक सुलवधा िवकरात िवकर उिंिब्ध करुन िणेेस मान्र्ता 

िणेेत र्ेत आह.े         

                                      सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

       ---- 

ठराव क्रमाांक-१७    लवषर् क्रमाांक- ४ 

दिनाांक- ०३/१२/२०१४      

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

सांिभा- मा.श्रध्िा िाांड,े मा.शुभाांगी िोंढे र्ाांिंे िंत्र. 

      भोसरीगाांव र्ेिीि गावजत्रा मैिाना शेजारी असणारा बैिगाडा शर्ात घाटास भोसरी गावातीि       

प्र लसध्ि गाडा मािक कै. ज्ञानोबा सिालशव िाांडगे र्ाांिंे नाांव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े         

                                      सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

       ---- 

ठराव क्रमाांक-१८   लवषर् क्रमाांक- ५ 

दिनाांक- ०३/१२/२०१४     

सूिंक-मा.लनतीन प्रतािं काळजे            अनुमोिक-मा.लनतीन ज्ञानेश्वर िाांडगे 

सांिभा- मा लनतीन प्रतािं काळजे मा.लनतीन ज्ञानेश्वर िाांडगे र्ाांिंे िंत्र.  

       पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाि केच्र्ा कार्ा के्षत्रात र्ेणा-र्ा प्रभाग क्र. ७ िं-होिी 

गावठाणातीि लवद्यालनकेतन प्रािलमक शाळा क्र. २० रामिंांद्र गणिंत खेडकेर िं-होिी गावठाण   

िंुणे ३९ र्ा शाळेिंे िंुवीिंे नाव िंांडीत जवाहरिाि नेहरु असे होते तिालिं सिरिंे नाव 

लवद्यालनकेतन प्रािलमक शाळा क्र. २० रामिंांद्र गणिंत खेडेकर असे करण्र्ात आिे होते. प्रभाग 

क्र.७ िं-होिी गावठाणातीि लवद्यालनकेतन प्रािलमक शाळा क्र. २० रामिंांद्र गणिंत खेडकेर       

िं-होिी गावठाण र्ाांिंे नाव बििून िंुवी प्रमाणेिं “िंांडीत जवाहरिाि नहेरु” असे नामकरण 

करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े         

                                      सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 
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       ---- 

 

ठराव क्रमाांक-१९    लवषर् क्रमाांक- ६ 

दिनाांक- ०३/१२/२०१४     

सूिंक-मा.अनुराधा गोफणे              अनुमोिक-मा.आशा सुिंे 

सांिभा- मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड ेर्ाांिंे िंत्र. 

      पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका हद्दीतीि िाांडवेाडी प्रभाग क्र. ३६ र्ेि ेिंठरसरात रलहवासी, ज्र्ेष्ठ 

नागरीक तसिें मलहिा व र्ुवक ित् मांिीर, आलशवााि गॅस एजन्सी िंठरसर व तसेिं िुंणे नालशक महा 

मागााच्र्ा कडनेे सकाळी तसेिं सार्ांकाळी  जॉलगग तसेिं व्यार्ाम करीत असतात. र्ाठठकाणी व्यार्ाम 

करणा-र्ा नागरीकाांना ित् मांिीर- बाबर िेंट्रोि िंांिं- आलशवााि गॅस एजन्सी िंौक- ित् मांिीर र्ा             

िंठरसरात गोिाकार जॉलगग टॅ्रक तर्ार केल्र्ास िंठरसरातीि नागठरकाांना सरुक्षेच्र्ा िषृ्टीने सोईिंे होईि 

तसेिं व्यार्ाम करणेसाठी िंाांगल्र्ा प्रकारिंी सुलवधा उिंिब्ध होईि. तरी िाांडवेाडी प्रभाग क्र. ३६ र्ेिीि 

ित् मांिीर- बाबर िेंट्रोि िंांिं- आलशवााि गॅस एजन्सी िंौक- ित् मांिीर र्ा िंठरसरात गोिाकार जॉलगग टॅ्रक 

तर्ार करण्र्ास मान्र्ता िेणेत र्ेत आह.े         

                             

  सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

       ---- 

 

 

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सवांिें 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/     /२०१४ 

दिनाांक-  /१२/२०१४ 

                                                      प्रशासन अलधकारी तिा 

        सलिंव (सभाशाखा) 

                                                         इ क्षिेीर् कार्ाािर् 
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प्रत- सवा सांबांलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी 

    र्ाांिंेकड ेिुंढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना.                                            
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