
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

                                                    अ क्षेत्रीय कायाािय लनगडी, िुंणे-44 

                                                   जा.क्र.अक्षकेा/11/कालव/1225 /2017 

                                                    ददनाांक  8 /9/2017 

 

प्रलत, 

 

मा.श्री./श्रीम. ------------------------------ 

सदस्य/सदस्या अ प्रभाग सलमती, 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

लनगडी- 44 

 

लवषय:- अ प्रभाग सलमतीिंी माह ेसप्टेंबर 2017 िंी   मालसक    सभा  

            दद. 12/9/2017  रोजी  सकाळी 11.00  वा. आयोलजत केिेबाबत.. . 

 

मा. महोदय / महोदया,  

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमतीिंी माह े सप्टेंबर 2017 िंी   

मालसक   सभा  मांगळवार    ददनाांक 12/9/2017   रोजी सकाळी  11.00  वाजता अ क्षेत्रीय 

कायााियातीि राजमाता लजजाऊ सभागहृ येथ ेआयोलजत केिी आह.े  सोबत सभेिंी कायािंलत्रका 

जोडिी आह.े प्रस्तुत सभेस कृिंया  आिंण उिंलस्थत रहावे,  लह लवनांती.  

 

आिंिी लवश्वास,ू 

 

सही/- 

प्रशासन अलधकारी तथा 

सलिंव (सभाशाखा) 

 अ प्रभाग सलमती 

 

 

 

                                                                                                                          कृ.िंा.म. 



पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी - 18 

अ प्रभाग सलमती 

कायािंलत्रका क्रमाांक 3 

ददनाांक :- 12/9/2017                              वळे:  सकाळी  11.00  वाजता 

…………………………………………………………………………………....................... 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमतीिंी मालसक   सभा मांगळवार   दद.  12/9/2017  

रोजी सकाळी 11.00  वाजता अ क्षेत्रीय कायााियातीि राजमाता लजजाऊ सभागहृ येथ ेआयोलजत केिी आह.े 

सदर सभेत खािीिप्रमाण ेकामकाज होईि. 

मागीि लवशेष  सभेिंा सभावृत्ाांत वािूंन  [ दद. 29/8/2017 िंा  ] कायम करण.े 

 

 लवषय क्रमाांक 1  मा. सभािंती, अ प्रभाग सलमती याांिंा दद. 22/8/2017 रोजीिंा प्रस्ताव    

प्रभाग क्रमाांक 10 येथीि शाहूनगरमधीि कै. सदालशव बलहरवाड े दक्रडाांगण व 

व्यायामशाळेिंे राजषी शाहू महाराज दक्रडाांगण व व्यायामशाळा असे नामकरण 

करणेस मान्यता दणेे.   

[ दद  29/8/2017 रोजीच्या लवशेष सभेमधीि लनणयाानुसार  ]  

  

लवषय क्रमाांक 2 सन्मा. सदस्या / उिंमहािंौर शैिजा अलवनाश   मोरे याांिंा दद. 22/5/2017 िंा 

प्रस्ताव 

मनिंाच्या हद्दीत लनगडी, प्रालधकरण येथीि िंौकास सांभाजी िंौक असे नाव दणे्यात 

आिे असून त्या नावात दरुुस्ती करुन छत्रिंती श्री सांभाजी महाराज िंौक असे नाांव 

दणेेस मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 3 मा. सह शहर अलभयांता [ BRTS ]  याांिंेकडीि िंत्र क्रमाांक स्था/बीआरटीएस/ 

289/2017 दद. 29/6/2017 

 स्थािंत्य बीआरटीएस लवभागामार्ा त एम्िंायर इस्टेट पिंिंवड येथ े उड्डानिुंिािंे 

काम िुंणात्वािंे मागाावर आह.े सदर उड्डान िुंिास अ प्रभाग सलमतीमध्य े ठराव 

क्रमाांक 52 लवषय क्रमाांक 4 दद. 14/9/2016 नुसार सेंट मदर टेरेसा असे नामकरण 

करण्यािंा सदस्य् ठराव िंारीत झािा आह.े सदरिंा ठराव सदस्य  ठराव असल्यान े

त्यािंी अांमिबजावणी करणेकामी तत्कािीन मा. आयुक्त याांिंेकड े प्रस्ताव सादर 

करण्यात आिा होता. सदर ठरावािंी अांमिबजावणी करणेकामी मा. आयुक्त याांनी 

दद. 16/12/2016 रोजी मान्यता ददिी आह.े 

       तथालिं, सन्मा. सदस्या जयश्री वसांत गावडे याांनी दद. 2/6/2017 रोजीिं े

िंत्रान्वये सदर उड्डानिुंिास िंांडीत ददनदयाि उिंाध्याय असे नामकरण  करणेकामी 

मा. महािंौर सो. याांिंेकड ेकळलविे आह.े तसेिं मा. योगेश मांगिसेन बहि, लवरोधी 



िंक्षनेता याांनी सदर िुंिास सेंट मदर टेरेसा उड्डानिंिु असे नामकरण करणेस  

यािुंवीिं मान्यता ददिी असिेने तेिं कायम ठेवणेबाबत मा. महािंौर सो. याांिंेकड े

कळलविे आह.े 

      सदर नामकरणािंा ठराव करणे अथवा दरुुस्ती करणेिंा अलधकार प्रभाग 

सलमतीस आह.े त्यामुळे पिंिंवड येथीि एम्िंायर इस्टेट सोसायटी जवळीि 

उड्डानिुंिािंे नामकरणाबाबत अांलतम  लनणाय  घेणेकामी अ प्रभाग सलमतीिं े 

अविोकनाथा ठेवणेकामी सांदर्भभय िंत्रान्वये कळलविे   आह े.      

 

लवषय क्रमाांक 4 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि सॅलनटरी िंाळ येथीि जुन े  सांडास ब्िॉक िंाडून नवीन 

बाांधणेकामी मान्यता दणेे. 

   

लवषय क्रमाांक 5 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि 8/9 येथीि जुन े सांडास िंाडून बािवाडी व ज्येष्ठ 

नागरीकाांना लवरांगुळा कें द्र बाांधणेस मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 6 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि बी ब्िॉक 30/31 येथीि किंराकुां डी काढून त्या ठठकाणी 

वािंनािय बाांधणेस  मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 7 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि लिश्चन दर्नभूमी कमान करणेस  मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक  8 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि भाटनगर लबल्डींग क्रमाांक 1 त े17 सवा  लबल्डींगिंी दरुुस्ती 

व वॉटर पु्रर्ींग करणे, टाक्या बाांधणेकामी  मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 9 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि सॅलनटरी िंाळ, लभमनगर िंठरसरात दरुुस्ती करणेस 

मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 10 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि आांबेडकर कॉिनी, बौध्दनगर, एम.आय.डी.सी. िंठरसर, 

भाटनगर, रमाबाई नगर,  िंत्राशेड पिकरोड.  लनराधारनगर, सोलनया गाांधीनगर या 

सवा झोिंडिंट्टी िंठरसरात दरुुस्ती करणेस  मान्यता दणेे. 



लवषय क्रमाांक 11 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि वरीि सवा िंठरसरात [  आांबेडकर कॉिनी, बौध्दनगर, 

एम.आय.डी.सी. िंठरसर, भाटनगर, रमाबाई नगर,  िंत्राशेड पिकरोड.  

लनराधारनगर, सोलनया गाांधीनगर ]  आवश्यक त्या ठठकाणी नवीन शौिंािय 

बाांधणेस   मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 12 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि बािवाडी, अांगणवाडी करीता या  िंठरसरात कायाािय 

बाांधून दणेेस  मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 13 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि  नदीिगतिंा भाग आांबेडकर कॉिनी, बौध्दनगर, 

एमआयडीसी िंठरसर, िंत्राशेड पिकरोड, स्मशानभूमी िंठरसरािंासून आांबेडकर 

कॉिनीिंयंत लसमा पभत बाांधणेस इतर बाांधकाम करणेस  मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 14 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 आांबेडकर कॉिनी समाज मांदीर बाांधणेस [  आांबेडकर साांस्कृलतक 

भवन  ] मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 15 सन्मा. सदस्या कोमि ददिंक मेवानी याांिंा दद. 28/8/2017 िंा  प्रस्ताव  

प्रभाग क्रमाांक 19 मधीि  बी ब्िॉक 1 त े31, मेन बाजार िेंठ मध्ये हपॅगग लिटरबीन 

बसलवण्यास  मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 16 सन्मा. सदस्य राज ूलमसाळ याांिंा प्रस्ताव दद   /  /2017 

दरवषी लडसेंबर मलहन्यात महाराष्ट्र अथिॅठटक असोलस एशनच्या मान्यतेनुसार 

रोटरी क्िब ऑर् लनगडी मार्ा त प्रालधकरण क्षेत्रात हार् मॅरेथॉन स्िंधेिंे आयोजन 

करण्यात येत असत.े त्याकरीता से.क्र. 27 अ येथीि सांत तुकाराम   

उदयानाशेजारीि महािंौर लनवासाच्या आरलक्षत मोकळया भूखांडावर मांडिं व स्टेज 

टाकून कायाक्रमािं ेलनयोजन केिे जात.े  यांदाच्या वषी दखेीि सदरिंा कायाक्रम दद. 

14/12/2017 त े17/12/2017 या कािावधीत होणार असून सदर कायाक्रमाकरीता 

सदरिंा भुखांड भाडतेत्वावर रोटरी क्िब ऑर् लनगडी याांना उिंिब्ध करुन दणेे 

आवश्यक आह.े 

     तरी सदरिंा भुखांड या कािावधीत इतर कोणािाही ददिा असल्यास िंी 

िंरवानगी रद्द करुन रोटरी क्िब ऑर् लनगडी याांना दणे्यास मान्यता दणेे.  

 

        



लवषय क्रमाांक 17 मा. सभािंती, अ प्रभाग सलमती याांिंा दद. 7/9/2017 रोजीिंा प्रस्ताव    

अ क्षेत्रीय कायाािय सन 2017-18 करीता तरतुद केिेल्या बजेटिंी मालहती दणेे व 

िंिंाा करणे तसेिं सदय:लस्थतीबाबत मालहती दणेेस मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 18 मा. सभािंती, अ प्रभाग सलमती याांिंा दद. 7/9/2017 रोजीिंा प्रस्ताव    

म्हाडा मोरवाडी िंठरसरात हातगाडी िंथारीवािे याांिंे सांदभाात धोरण लनलश्चत 

करणेस मान्यता दणेे. 

 

लवषय क्रमाांक 19 मा. सभािंती, अ प्रभाग सलमती याांिंा दद. 7/9/2017 रोजीिंा प्रस्ताव    

म्हाडा मोरवाडी या भागात िंदिंथािंे काम करणेस मान्यता दणे.े  

 

लवषय क्रमाांक 20 मा. सभािंती, अ प्रभाग सलमती याांिंा दद. 7/9/2017 रोजीिंा प्रस्ताव    

म्हाडा मोरवाडी या िंठरसरातीि लवदयुत खाांब बसलवणेस मान्यता दणे.े 

 

लवषय क्रमाांक 21 मा. सभािंती, अ प्रभाग सलमती याांिंा दद. 7/9/2017 रोजीिंा प्रस्ताव    

सांत ज्ञानेश्वर दक्रडा सांकुि मोरवाडी येथे  लसमापभत बाांधणेस व वॉकींग टॅ्रकिंी 

दरुुस्ती करणेस मान्यता दणे.े 

 

लवषय क्रमाांक 22 मा. सभािंती, अ प्रभाग सलमती याांिंा दद. 7/9/2017 रोजीिंा प्रस्ताव    

कािंसे उदयानातीि हॉििंी दरुुस्ती करणे व उदयानात बेंिंेस बसलवणे. 

 

लवषय क्रमाांक 23 मा. सभािंती, अ प्रभाग सलमती याांिंा दद. 7/9/2017 रोजीिंा प्रस्ताव    

बँक ऑर् महाराष्ट्र पिंिंरी िंौक  येथे बस थाांबा करणेस मान्यता दणे.े 

 

लवषय क्रमाांक 24 मा. क्षेत्रीय अलधकारी, अ क्षेत्रीय कायाािय याांिंेकडीि िंत्र क्रमाांक अक्षेका/आ/2/ 

कालव / 542/2017 दद.  8/9/2017    

अ क्षेत्रीय कायाािय आरोग्य लवभागािंे सन 2017-18 िंे मूळ अांदाजिंत्रकामध्ये 

वाहन इांधन खिंा या िेखालशषाावर र.रु. 27,00,000/- इतकी तरतूद उिंिब्ध आह.े 

या मधून  अ क्षेत्रीय कायाािय आरोग्य लवभागाकडीि मनिंािंे वाहनाांमध्य ेदनैांददन 

किंरा वाहतुक कामकाजासाठी आवश्यक लडझेि  खरेदीसाठी खिंा करणेत येतो. 

माह ेजुिै 2017 अखेर यािैंकी र.रु. 25,99,174/- इतका खिंा झािेिा असून र.रु. 

1,00,826/- इतकी तरतूद  लशल्िक आह.े माह ेऑगस्ट 2017 त े रे्ब्रुवारी 2018 

अखेर या कािावधीसाठी प्रत्यक्ष येणारा खिंा लविंारात घेता र.रु. 25,00,000/- 

इतकी तरतूद कमी िंडणार आह.े यासाठी  अ क्षेत्रीय कायाािय आरोग्य 

लवभागाकडीि सन 2017-18 िं ेमूळ अांदाजिंत्रकातीि किंरा उिंिण ेव हिलवण े

खिंा या िेखालशषाावरीि र.रु. 40,00,000/- मधून 25,00,000/- इतकी तरतूद 



वाहन इांधन खिंा या िेखालशषाावर वगा करणे आवश्यक आह.े सदरिं ेअांतगात तरतूद 

वगीकरणास महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम िंे किम 103 व अनुसुिंी 

प्रकरण 7 [ 2 ] मधीि तरतूदीनुसार मान्यता दणेे.    

             

 

 

                               

                                                                                    

    

   

 सही/- 

 

                                                                                                          प्रशासन अलधकारी तथा 

सलिंव (सभाशाखा) 

 अ प्रभाग सलमती 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ क्षेत्रीय कायाािय, लनगडी- 44 

क्रमाांक अक्षेका/11 /कालव /1225 /2017 

दद.  8 / 9/2017  


