
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग कार्ाािर् 

 कार्ािंलिका क्र. ९ 

सभावतृ्ाांत  

दिनाांक : ०९/१०/२०१३     वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता  

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

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी माह ेऑक्टोबर २०१३ िंी मालसक सभा 

बुधवार दिनाांक ०९/१०/२०१३ 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. सौ.जाधव साधना रामिास 

९) मा. जाधव राहूि गिुाब 

१०) मा. बलहरवाडे नारार्ि सिालशव 

११) मा. सौ.ठोंबरे सुभद्रा ईश्र्वर  

१२) मा.सौ.बोऱ्हाडे शुभाांगी सांजर् 

१३) मा. मांगेश श्रीकृष्ि खाांडेकर  

१४) मा. सौ. भारती र्राांिे 

१५) मा.आर.एस.कुमार 

१६) मा.सौ.िंारुशीिा प्रभाकर कुटे 

१७) मा.सौ.भािेराव प्रलतभा ज्ञानेश्वर 

१८) मा.अलवनाश (िािा) टेकवडे 

१९) मा. सौ.काळभोर वैशािी जापििर  

 

र्ालशवार् मा.श्री.ज्ञानेश्वर ढेरे, प्रभाग अलधकारी, मा.आर्.वार्.सय्र्ि, कार्ाकारी अलभर्ांता 

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

अलभर्ांता (िंािीिुंरवठा), मा.श्री.व्ही.डी.नगरे, प्रशासन अलधकारी, मा.श्री.िंी.जी.जाधव, िेखालधकारी, 

मा.श्री.के.डी.िरवड,े सहा.आरोग्र्ालधकारी, मा.श्री.एकनाथ ढवळे, उिंअलभर्ांता(जि लन:सारि), 

मा.श्रीम.िता बाबर, उिंअलभर्ांता (लवद्युत), श्री.रावके, सहा.िंर्ावेक्षक, वृक्षसांवधान इ. अलधकारी उिंलस्थत 

होते.  

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

सुरु करिेस अनुमती दििी. 



अ) दिनाांक ११/०९/२०१३ रोजी ििुंारी १२.०० वाजता तहकुब करिेत आिेल्र्ा व सोमवार 

दिनाांक २३/०९/२०१३ रोजी ििुंारी १२.०० वा. घेिेत आिेल्र्ा माह े सप्टेंबर २०१३ िं े

मालसक सभेिंा सभावृत्ाांत (कार्ािंलिका क्र. ८ ) कार्म करिेत आििंे मा.अध्र्क्ष र्ाांनी प्रकट 

केिे.  

मा.अध्र्क्ष र्ाांिं ेिंरवानगीने खािीिप्रमािे ऐनवेळेिं ेलवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेिेत आिे. 

 

लवषर् क्र. २ मा. प्रलतभा ज्ञानेश्वर भािेराव र्ाांिंा प्रस्ताव  

मनिंािंे आकुडी रुग्िािर्ािंा लवस्तार करिेबाबत. 

 

लवषर् क्र. ३ मा. प्रलतभा ज्ञानेश्वर भािेराव र्ाांिंा प्रस्ताव  

प्रभाग क्र.१६ मध्र्े खेळािं ेमैिान व गाडान तर्ार करिेबाबत. 

 

लवषर् क्र. ४ मा. प्रलतभा ज्ञानेश्वर भािेराव र्ाांिंा प्रस्ताव  

लडव्हार्डर बसलविेबाबत. 

 

लवषर् क्र. ५ मा. वैशािी जापििर काळभोर र्ाांिंा प्रस्ताव 

प्रभाग क्र. २६, काळभोरनगर र्ेथीि साांस्कृतीक भवनािंे नामकरि करिेबाबत. 

 

लवषर् क्र. ६ मा. राहुि जाधव र्ाांिंा प्रस्ताव 

मांजुर लवकास आराखड्यातीि रस्त्र्ािंी हद्द कार्म करुन लमळण्र्ाबाबत. 

 

लवषर् क्र. ७ मा. सुरेश म्हिे ेर्ाांिंा प्रस्ताव 

सारथी हले्िंिाईनच्र्ा तक्रारी सांबांलधत नगरसिस्र्ाांना िंाठलविेबाबत. 

  

खािीिप्रमािे सूिंना माांडिेत आिी.  

सुिंक :  मा. श्री.नारार्ि बलहरवाड े   अनुमोिक:  मा.श्री.अलवनाश टेकवड े

 

अ प्रभागातीि सन्मा. नगरसेवक मा.श्री.जगिीश शेट्टी व मा.श्री.उल्हास शेट्टी र्ाांिंे थोरि े बांध ु

श्री.प्रसाि शेट्टी र्ाांिंे नुकतेिं ेलनधन झाि ेआह.े  तसेिं मनिंािंे आरोग्र् वैद्यकीर् अलधकारी डॉ.अलनि रॉर् 

र्ाांच्र्ा मातोश्री श्रीमती. अलमनी रॉर् र्ाांिंेही नुकतेिं लनधन झािे असिेन ेत्र्ाांना आज होिाऱ्र्ा प्रभाग 

सलमतीच्र्ा सभेत श्रध्िाांजिी अिंाि करण्र्ात र्ावी. 

 

सिरिंी सूिंना सवाानुमत ेमान्र् करण्र्ात आिी. 

(उिंलस्थताांनी िोन लमनीटे स्तब्ध उभे राहून श्रध्िाांजिी अिंाि केिी) 



ठराव क्रमाांक  : १९४ लवषर् क्रमाांक : १ 

दिनाांक : ०९/१०/२०१३ लवभाग : िेखा 

सुिंक : मा. सुरेश म्हिे े अनुमोिक : मा. शाांताराम भािेकर 

 

सांिभा: मा. प्रभाग अलधकारी र्ाांिंेकडीि िंि क्रमाांक 

 अप्र/िेखा/७अ/ कालव/९७/२०१३ दिनाांक ४/१०/२०१३ 

 

           अ प्रभाग प्रशासन लवभागाकडीि मा.प्रभाग अलधकारी व प्रशासन अलधकारी र्ाांिं ेवाहनाकरीता 

िागिाऱ्र्ा इांधनािंी बीिे स्थार्ी अलिमधन मधून वाहन इांधन र्ा िेखालशषाावर खिंी टाकण्र्ात र्ेतात. 

सिर िेखालशषाावर सन २०१३-१४ र्ा आर्णथक वषाामध्र्े र.रु. २,००,०००/- तरतिू करिेत आिेिी 

आह.े  त्र्ािैंकी दिनाांक २५/०९/२०१३ अखेर र.रु. १,९९,५७३/- इतका खिंा झािेिा असून र.रु.४२७/- 

लशल्िक आह.े  र्ािूंढीि बीि ेखिंी टाकिेकामी सिरिंी रक्कम अिुंरी िंडत असिेन ेस्थार्ी अस्थािंना र्ा 

िेखालशषाावर असिेिी एकूि तरतूि र.रु. २,४२,००,०००/- िैंकी दिनाांक १७/०९/०१३ अखेर लशल्िक 

असिेल्र्ा र.रु. १,३९,८६,८८३/- मधून र.रु. २,००,०००/- वाहन इांधन र्ा िेखालशषाावर वगा करिेस 

मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े    

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : १९५ लवषर् क्रमाांक : २ 

दिनाांक : ०९/१०/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र्/ वैद्यकीर् 

सुिंक : मा.  प्रलतभा भािेराव अनुमोिक : मा. भारती र्राांि े

 

सांिभा: मा. प्रलतभा भािेराव र्ाांिंा प्रस्ताव 

  

           पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेिं ेआकुडी रुग्िािर्ामध्र् ेप्रसुतीगृह, कुटुांबकल्र्ाि, जन्ममृत्र्ू व 

िनैांदिन रुग्ि तिंासिीिंी काम ेकेिी जातात.  सिर रुग्िािर् ह ेअिुंरे िंडत असून त्र्ािंा लवस्तार करिे 

अत्र्ांत गरजेिं े आह.े रुग्नािर्ािंे शेजारी आरक्षि क्र. २७१ ही अडीिं एकर जागा आह.े  र्ा जागेवर 

असिेिे खाजगी शाळेिंे आरक्षि रद्द करुन ती जागा रुग्नािर्ाच्र्ा लवस्तारासाठी आरलक्षत करिेस 

मान्र्ता ििेेकामी सिरिंा लवषर् मा.शहर सुधारिा सलमती मार्ा त मा.महािंालिका सभेकड े लशर्ारस 

करिेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

 



 

ठराव क्रमाांक  : १९६ लवषर् क्रमाांक : ३ 

दिनाांक : ०९/१०/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र्/ उद्यान/ दक्रडा 

सुिंक : मा.  प्रलतभा भािेराव अनुमोिक : मा. भारती र्राांि े

 

सांिभा: मा. प्रलतभा भािेराव र्ाांिंा प्रस्ताव 

  

           प्रभाग क्र.१६ मध्र्े जर्-गिेश लव्हजन र्ा सांस्थेने महािंािीकेस ओिंन स्िेंसिंे माध्र्मातून िोन 

एकर जमीन ताब्र्ात दििी असून ती जमीन मनिंािंे ताब्र्ात आह.े  सिर जागेिंा आरक्षि क्र. १७१ आह े

व ती एि आकारािंी आह.े  प्रस्तूत जागेिैंकी एक एकर जागेमध्र्े खेळािंे मैिान लवकसीत करिेस व एक 

एकर जागेमध्र्े गाडान लवकसीत करिेस मान्र्ता ििेेकामी सिरिंा लवषर् मा.शहर सुधारिा सलमती 

मार्ा त मा.महािंालिका सभेकड ेलशर्ारस करिेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : १९७ लवषर् क्रमाांक : ४ 

दिनाांक : ०९/१०/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा.  प्रलतभा भािेराव अनुमोिक : मा. भारती र्राांि े

 

सांिभा: मा. प्रलतभा भािेराव र्ाांिंा प्रस्ताव 

  

           खािीि ठठकािी लडव्हार्डर बसलविेबाबत 

१) खांडोबा िंौक त ेआकुडी हॉस्िंीटि व िुंढे कर सांकिन ऑदर्सकड ेवळिाऱ्र्ा रत्र्ावर. 

२) गिेश नगरी त ेम्हाळसाकाांत िंौक िंर्ंत जुन ेलडव्हार्डर काढून नवीन मोठे लडव्हार्डर बसलविे. 

३) म्हाळसाकाांत िंौक त ेिुंढे रेल्व ेिाईनकड ेजािाऱ्र्ा रस्त्र्ावर. 

४) गांगानगर त ेसुभाष िंाांढरकर नगर रस्त्र्ावर. 

वरीि ठठकािी लडव्हार्डर बसलविेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

 

 

 

 



 

ठराव क्रमाांक  : १९८ लवषर् क्रमाांक : ५ 

दिनाांक : ०९/१०/२०१३ 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. 

सिर लवषर्ािंा लविंार िुंढीि सभेिं ेवेळी करिेत र्ावा. 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : १९९ लवषर् क्रमाांक : ६ 

दिनाांक : ०९/१०/२०१३ लवभाग : नगररिंना 

सुिंक : मा.  राहुि जाधव अनुमोिक : मा.  नारार्ि बलहरवाड े

 

सांिभा: मा. राहुि जाधव र्ाांिंा प्रस्ताव  

           कुिळवाडी जाधववाडी हा प्रभाग समालवष्ट गावातीि असून वाढत्र्ा िोकसांख्र्ेिंा लविंार करता 

कुिळवाडी जाधववडी प्रभाग क्र.५ मधीि मांजूर लवकास आराखडर्ातीि गट नां. ९८६, ९७०, ९७१, 

९६४, ९२७, ९०१ र्ा गटातीि १८ मीटर रस्त्र्ािं े  आरक्षि असुन त्र्ा रस्त्र्ािंी हद्दी कार्म करिेस 

मान्र्त ििेेकामी मा.शहर सधुारिा सलमती सभेकड े िंाठलविेस लशर्ारस करिेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ठराव क्रमाांक  : २०० लवषर् क्रमाांक : ७  

दिनाांक : ०९/१०/२०१३ लवभाग : ई-गव्हनान्स / ना.सु.के. 

सुिंक : मा.  सुरेश म्हिे े अनुमोिक : मा. आर.एस.कुमार  

 

सांिभा: मा. सुरेश म्हिे ेर्ाांिंा प्रस्ताव   

           सारथी हले्िंिाईन द्वारे नागरीक ज्र्ा तक्रारी करीत असतात त्र्ा तक्रारी िूंताता करिेकामी 

सांबांलधत लवभाग प्रमुख, शाखाप्रमुख ककवा अलधकारी र्ाांिंेकड े वगा करिेत र्ेतात. अशा वगा करिेत 

र्ेिाऱ्र्ा तक्रारी ज्र्ा प्रभागातीि आहते त्र्ा प्रभागातीि िोन्ही नगरसिस्र्ांना त्र्ाांिंे ई-मेिवर ककवा 

िरूध्वनीवर िंाठलविेस तसिें र्ाकामी सांबांलधत लवभागास आवश्र्क कार्ावाही करिेस मान्र्ता ििेेत र्ेत 

आह.े 

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

र्ानांतर मा.अध्र्क्ष र्ाांनी सभा सांिंिेिंे जाहीर केिे.   

 

  

(श्री.जावेि शेख) 
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