
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग सलमती 

सभावृत्ाांत 

कार्यिंलिका क्रमाांक ६ 

दिनाांक: ०९/०९/२०१५                  वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता 

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

 पिंिंरी पिंिंवड महानगर िंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी माह ेसप्टेंबर २०१५ िंी मालसक सभा बुधवार  

दिनाांक  ०९/०९/२०१५  रोजी ििुंारी १२.०० वाजता अ क्षिेीर् कार्ायिर्ातीि  “राजमाता लजजाऊ सभागृह” र्ेथे 

आर्ोलजत करणेत आिी होती. सिर सभेस खािीि सन्मा. सिस्र्/ सिस्र्ा उिंलस्थत होते.   

 

 १.      मा. वैशािी जापििर काळभोर     - सभािंती 

           २.      मा. शारिा बाबर 

           ३.      मा. िंारुशीिा प्रभाकर कुटे  

           ४.      मा. भािेराव प्रलतभा ज्ञानेश्वर 

           ५.      मा. राजू लमसाळ 

           ६.      मा. नांिा ताकवणे 

           ७.      मा. तरस बाळासाहबे जर्वांत 

           ८.      मा. भोंडवे सांलगता  

           ९.      मा. झाांबरे सलतश , लस्वकृत सिस्र् 

         १०.      मा. कुटे लगरीष गोिंाळ ,  लस्वकृत सिस्र् 

         ११.      मा. भोंडवे बेबीनांिा राम,  लस्वकृत सिस्र्ा 

 

र्ालशवार्  श्री. िंांद्रकाांत खोसे, क्षेिीर् अलधकारी, श्री. फारुक शेख, कार्यकारी अलभर्ांता स्थािंत्र् , 

श्री. लिर्ाकत लिंरजाि,े कार्यकारी अलभर्ांता िंाणीिुंरवठा, श्रीम.रेखा गाडकेर - प्रशासन अलधकारी तथा 

सलिंव (सभाशाखा), , श्री.सुलनि वाघुांड,े  श्री. सांजर् भोसिे , श्री. बन्सि एिं.िंी. उिंअलभर्ांता स्थािंत्र्, 

श्रीम.िता बाबर - उिंअलभर्ांता लवद्युत, श्री. प्रदििं िुंजारी, उिंअलभर्ांता-झोलनिुं स्थािंत्र्, श्री. पशि ेहनुमांत, 

उिंअलभर्ांता- जिलन:सारण,  श्री.िंाांडुरांग जाधव, िेखालधकारी,  श्री.एम.एम.पशि े- सहा. आरोग्र्ालधकारी, 

श्री. िंवार एस.िंी. कलनष््ठ अलभर्ांता बी.आर.टी.एस., श्री. लशतोळे एस.के.  कलनष्ठ अलभर्ांता-झोलनिुं 

स्थािंत्र्, श्री. िंी.एस.कुां भार,व श्री. आर.बी. लनकाळज े हॉटीक्ल्च्रर सुिंरवार्झर, उद्यान  उिंलस्थत होत.े 

 

मा.सभािंती र्ाांनी उिंलस्थत सन्माननीर् नगरसिस्र्, नगरसिस्र्ा व अलधकारी र्ाांिंे स्वागत करुन 

सभा सुरु करणेस अनुमती दििी.  

 



सभेच्र्ा सुरुवातीस खािीिप्रमाणे सुिंना माांडणेत आिी. 

 

 सूिंक  : मा. वैशािी काळभोर                         अनुमोिक : मा. नांिा ताकवणे 

 

 मा. श्री. अलवनाश (िािा) टेकवड,े सिस्र्, अ प्रभाग सलमती  र्ाांिंे  दि. ३/९/२०१५ रोजी लनधन 

झा्र्ाने  त्र्ाांना श्रधिाांजिी अिंयण करण्र्ात र्ेवून आज होणारी अ प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा दिनाांक 

१०/९/२०१५ रोजी ििुंारी १२.०० वा. िंर्ंत तहकूब करण्र्ात र्ावी. 

 

 सिरिंी सूिंना सवायनुमत ेमान्र् करण्र्ात आिी. 

 

मा. सभािंती  : आज होणारी प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा दिनाांक १०/९/२०१५ रोजी ििुंारी       

   १२.०० वा.  िंर्ंत तहकूब करण्र्ात र्ेत आह.े 

 

                                             सही/- 

        (सौ.वैशािी जापििर काळभोर) 

                 सभािंती 

                                                                                                       अ प्रभाग सलमती 

अ क्षेिीर् कार्ायिर् 

क्रमाांक : अक्षेका/११/कालव/२२६/२०१५ 

दिनाांक : ०९ /०९/२०१५ 

सही/- 

प्रशासन अलधकारी तथा सलिंव (सभाशाखा) 

            अ प्रभाग सलमती  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग सलमती 

सभावृत्ाांत 

कार्यिंलिका क्रमाांक ६  



(तहकूब सभा दि. ०९/९/२०१५) 

 

दिनाांक: १०/०९/२०१५                             वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता 

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

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी  बुधवार दिनाांक ०९/९/२०१५ रोजी ििुंारी 

१२.०० वाजताां तहकूब करणेत आिेिी माह े  सप्टेंबर २०१५ िंी मालसक सभा    गुरुवार दिनाांक  १०/०९/२०१५   

रोजी ििुंारी १२.०० वाजता अ क्षेिीर् कार्ायिर्ातीि  “राजमाता लजजाऊ सभागृह” र्थेे आर्ोलजत करणते आिी 

होती. सिर सभेस खािीि सन्मा. सिस्र्/ सिस्र्ा उिंलस्थत होते. 

   

१. मा.सौ.काळभोर वैशािी जापििर -  सभािंती 

२. मा. उ्हास शेट्टी 

३. मा. भारती फराांि े

४. मा. आर.एस.कुमार     

५. मा. जावेि रमजान शेख    

६. मा. भािेराव प्रलतभा ज्ञानेश्वर   

७. मा. नांिा लवकास ताकवणे 

८. मा .नेटके सुमन राजेंद्र  

९. मा. तरस बाळासाहेब जर्वांत 

१०. मा. भोंडवे सांलगता राजेंद्र 

११. मा. लगरीष गोिंाळ कुटे  - लस्वकृत  सिस्र् 

१२. मा. भोंडवे बेबीनांिा राम  -  लस्वकृत सिस्र्ा 

 

र्ालशवार् श्री. -क्षेिीर् अलधकारी, िंांद्रकाांत खोसे,   श्री. फारुक शेख, कार्यकारी अलभर्ांता स्थािंत्र् , श्री. 

लमिींि कलिंि-े कार्यकारी अलभर्ांता लवदु्यत, श्री. लिर्ाकत लिंरजाि,े कार्यकारी अलभर्ांता, िंाणीिंुरवठा,  श्रीम.रेखा 

गाडेकर - प्रशासन अलधकारी तथा सलिंव (सभाशाखा), श्री.सुलनि वाघुांडे,  श्री. सांजर् भोसिे , श्री. बन्सि एिं.िंी. 

उिंअलभर्ांता स्थािंत्र्, श्रीम.िता बाबर - उिंअलभर्ांता लवदु्यत, श्री. प्रिीिं िंुजारी,उिंअलभर्ांता-झोलनिंु स्थािंत्र्, श्री. 

पशिे एिं.एस. उिंअलभर्ांता, जिलन:स्सारण, श्री.िंाांडुरांग जाधव, िेखालधकारी,  श्री.एम.एम.पशिे - सहा. 

आरोग्र्ालधकारी, श्री. िंवार एस.िंी. कलनष्ठ अलभर्ांता, बी.आर.टी.एस., श्रीमती. साळुांके अलस्मता, कलनष्ठ अलभर्ांता, 

स्थािंत्र् उद्यान, श्री. वैभव िंुसाळकर, कलनष्ठ अलभर्ांता, स्थािंत्र्, उद्यान उिंलस्थत होते. 

 

 मा.सभािंती र्ाांनी उिंलस्थत सन्माननीर् नगरसिस्र् ,नगरसिस्र्ा व अलधकारी र्ाांिें स्वागत करुन सभा 

सुरु करणेस अनुमती दििी. 

 

 मा.सभािंती र्ाांिें िंरवानगीने खािीि वनवेळिें लवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घणेेत आिे. 

 

लवषर् क्रमाांक १ मा. बाळासाहबे तरस  र्ाांिंा दि. १०/९/२०१५ रोजीिंा प्रस्ताव. 

प्रभाग क्रमाांक १८ दकवळे र्ेथीि लवकासनगर मधीि कररष्मा बेकरी शेजारीि िंौकास 



“ जगतगरुु सांत तुकाराम महाराज िंौक ”  व त्र्ासमोरीि कॉिनीस “ श्री मोरर्ा 

कॉिनी ” अस ेनामकरण करणबेाबत. 

  

  

  

अ) दिनाांक  २६/०८/२०१५ रोजी घेणेत आिे् र्ा माह ेऑगस्ट २०१५ िें मालसक सभेिंा सभावृत्त्ाांत 

(कार्यिंलिका क्रमाांक ५) कार्म करणेत आिेिें मा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केि.े  

 

ठराव क्रमाांक  :  २६ लवषर् क्रमाांक  :  १ 

दिनाांक          :  १०/९/२०१५ लवभाग           : स्थािंत्र् 

सूिंक            :  मा. सुमन राजेंद्र नेटके अनुमोिक       :  मा.बाळासहेब जर्वांत तरस 

 

सांिभय     :          मा.  प्रसाि शांकर शेट्टी र्ाांिंा दिनाांक १३/०३/२०१५ रोजीिंा प्रस्ताव. 

          प्रभाग क्रमाांक २५ पिंिंवड स्टेशन र्ेथीि िंुण-ेमुांबई रस्त्र्ािगत जगन्नाथ कॉम्िंिेक्ल्चस हौ.सो. समोरीि ६.०० मीटर 

रुांि रस्त्र्ास “हस्तीमि शेठ गादिर्ा मागय” अस ेनामकरण करणसे मान्र्ता िेणेबाबत लविंार करण.े 

(दिनाांक १०/९/२०१५ रोजीिें सभेमधर् ेघेणेच्र्ा लनणयर्ाप्रमाण)े 

सिर लवषर्ािंा लविंार िंुढीि सभेच्र्ा वेळी करणेत र्ावा. 

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

 

----- 

 

ठराव क्रमाांक  :  २७ लवषर् क्रमाांक  : २ 

दिनाांक          :  १०/९/२०१५ लवभाग          :  स्थािंत्र् 

सूिंक            :  मा. सांलगताताई भोंडवे  अनुमोिक       :  मा. बाळासाहबे तरस 

 

सांिभय         : मा. सांलगताताई राजेंद्र भोंडवे र्ाांिंा दि. १५/७/२०१५ रोजीिंा प्रस्ताव. 

             

 प्रभाग क्रमाांक १९ दकवळे (मुकाई िंौक) मधीि  बस टर्ममनििें “ मुकाई बस टर्ममनीि ” अस ेनामकरण 

करणेबाबत लविंार करण.े 

       सिर लवषर्ािंा लविंार िंुढीि सभेिें वेळी करणते र्ावा. 

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 



      ----- 

 

ठराव क्रमाांक  : २८  लवषर् क्रमाांक  :  ३ 

दिनाांक          :  १०/९/२०१५ लवभाग          :  स्थािंत्र् 

सूिंक           :  मा. नांिा ताकवणे अनुमोिक       :  मा. भारती फराांिे 

 

सांिभय            : मा. सलवता साळुांके व मा. अस्िम शौकत शेख र्ाांिंा  दिनाांक २७/८/२०१५ रोजीिंा प्रस्ताव. 

 

 मोरवाडी प्रभाग क्रमाांक २७ र्ेथ ेसुलप्रम हॉटेि जवळीि रस्त्र्ास कै. नारार्ण िगडू कािंसे िंथ तसेिं काांता 

रेलसडेन्सी र्ेथीि रस्त्र्ास कै. नामिेव हरी िुकर िंथ व शामदिन इांडस्री जवळीि िंौकास “ रामिंांद्र गार्कवाड 

लमस्त्री ”  िंथ अस ेनामकरण करणेबाबत लविंार करण.े 

  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा.  

 

ठराव क्रमाांक: २९ 

 

लवषर् क्रमाांक : ४ 

दिनाांक          :  १०/९/२०१५ लवभाग          :  स्थािंत्र् 

सूिंक           :  मा. वैशािी काळभोर अनुमोिक      :  मा. जावेि शखे 

 

सांिभ्य           : मा. वैशािी काळभोर र्ाांिंा दिनाांक ५/९/२०१५ रोजीिंा प्रस्ताव. 

 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेिें मुख्र् इमारतीिें प्रवेशद्वारावर ज्र्ा िंधितीन े भारतीर् सांलवधान 

प्रास्तालवका िावणेत आिेिी आह,े त्र्ानुसार अ क्षेिीर् कार्ायिर्ािें राजमाता लजजाऊ सभागृहामधर्े भारतीर् 

सांलवधान प्रास्तालवका िावणेबाबत लविंार करण.े 

 

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

------ 

 

ठराव क्रमाांक  : ३०     लवषर् क्रमाांक  :  ५ 

दिनाांक         : १०/९/२०१५    लवभाग          : स्थािंत्र् 

सूिंक          :  मा. बाळासाहेब तरस    अनुमोिक       : मा. सुमन नेटके 

 

सांिभय : मा. बाळासाहेब तरस र्ाांिंा दिनाांक १०/९/२०१५ रोजीिंा प्रस्ताव. 



 

 प्रभाग क्रमाांक  दकवळे र्ेथीि लवकासनगर मधीि कररष्मा बेकरी शेजारीि िंौकास “ जगतगरुु सांत तुकाराम 

महाराज िंौक ”  व त्र्ासमोरीि कॉिनीस “ श्री मोरर्ा कॉिनी ” अस ेनामकरण करणेबाबत लविंार करणे. 

 

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

------- 

 

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंिेिें जाहीर केिे. 

        

                      सही/-  

            (सौ.वैशािी जापििर काळभोर) 

                     सभािंती 

                           अ प्रभाग सलमती 

 

क्र. अक्षेका /११/कालव/२५९/२०१५ 

दिनाांक :  ०८ /१०/२०१५                   

                 सही/- 

                प्रशासन अलधकारी तथा 

                               सलिंव (सभाशाखा) 

                              अ प्रभाग सलमती 

 

 


