
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, अ प्रभाग कार्ाािर् 

 कार्ािंलिका क्र. ८ 

सभावतृ्ाांत  

दिनाांक : ११/९/२०१३     वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता  

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

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी माह ेसप्टेंबर २०१३ िंी मालसक सभा बुधवार 

दिनाांक ११/९/२०१३ रोजी ििुंारी १२.०० वाजता अ प्रभाग कार्ाािर्ातीि राजमाता लजजाऊ सभागहृ 

र्ेथे अर्ोलजत करण्र्ात आिी होती.  सभेस खािीि सन्मा. सिस्र् उिंलस्थत होत.े   

 

१) मा. जावेि रमजान शेख    - अध्र्क्ष  

२) मा. िंौर्णिमा रलवद्र (आप्िंा) सोनवि े

३) मा. भािेकर शाांताराम कोंलडबा ऊर्ा  एस के बािंू 

४) मा. म्हिेे सुरेश रांगनाथ 

५) मा. सौ.भािेकर अरुिा दििीिं 

६) मा. सार्कर अजर् शांकरराव 

७) मा. सौ.जाधव साधना रामिास 

८) मा. जाधव राहूि गिुाब 

९) मा. बलहरवाडे नारार्ि सिालशव 

१०) मा. उल्हास शेट्टी 

११) मा. सौ.ठोंबरे सुभद्रा ईश्र्वर  

१२) मा. सौ. िंवार सांगीता शाम 

१३) मा. तानाजी लवठ्ठि खाडे 

१४) मा. मांगेश श्रीकृष्ि् खाांडेकर  

१५) मा. सौ. भारती र्राांिे 

१६) मा. राजू लमसाळ 

१७) 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.श्री.राजेंद्र रािे, मा.श्री.सुलनि वाघुांड,े मा.श्री.सांजर् भोसिे, मा.श्री.अलनि पशि,े मा.श्रीम.सुलनता 

सावांत, उिंअलभर्ांता (स्थािंत्र्), मा.श्रीम.िता बाबर, उिंअलभर्ांता (लवद्युत) इ. अलधकारी उिंलस्थत होते.  

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

सुरु करिेस अनुमती दििी. 

अ) दिनाांक १४/८/२०१३ रोजी ििुंारी १२.०० वाजता घेिेत आिेल्र्ा माह े ऑगस्टिंे मालसक 

सभेिंा सभावृत्ाांत (कार्ािंलिका क्र. ७ ) कार्म करिेत आििंे मा.अध्र्क्ष र्ाांनी प्रकट केिे.  



मा.अध्र्क्ष र्ाांिं ेिंरवानगीने खािीिप्रमिे ऐनवेळेिंे लवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घेिेत आिे. 

 

लवषर् क्र. ३ मा.प्रभाग अलधकारी र्ाांनी लशर्ारस केिेप्रमिे 

तरतुि वगा करिेबाबत 

 

लवषर् क्र. ४ मा.अजर् सार्कर र्ाांिंा प्रस्ताव  

िंौकाांमध्र्े नाम उल्िेख साईन बोडा िाविेबाबत. 

 

लवषर् क्र.५ मा.सुरेश म्हिे ेर्ाांिंा प्रस्ताव 

कमान उभारिे व कॅटटलिव्हर उभारुन बोडा िाविेबाबत.  

लवषर् क्र.६ मा. राहुि जाधव र्ाांिंा प्रस्ताव 

प्राथलमक आरोग्र् कें द्र उभारिेबाबत.  

लवषर् क्र. ७ मा. राहुि जाधव र्ाांिंा प्रस्ताव 

मांजुर आराखड्यातीि रस्ता बिि करिेबाबत. 

लवषर् क्र. ८ मा.भारती र्राांि ेर्ाांिंा प्रस्ताव 

उद्यानात खेळिी व किंरा टाकण्र्ासाठी िेंग्वीन/मांकी बसलविेबाबत तसेिं 

लवरांगुळा कें द्रात वािंनािर्ासाठी शेड तर्ार करिेबाबत. 

  

खािीिप्रमािे सूिंना माांडिेत आिी. 

सुिंक: मा.नारार्ि बलहरवाड े  अनुमोिक: मा.तानाजी खाडे 

प्रभागातीि लवकास कामाांच्र्ा कामाकाजाबाबत लनलविा प्रदक्रर्ा व कामािं ेआिशे िणे्र्ािंी प्रदक्रर्ा 

वेळेवर होत नसिने ेप्रशासनािंा लनषेध करुन प्रभाग सलमतीिंी सभा तहकुब करिेता र्ावी. 

 

अध्र्क्ष: आज होिारी प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा सोमवार दिनाांक २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी 

           ििुंारी १२.०० वा. िंर्ंत तहकुब करिेत र्ेत आह.े 

 

 

(श्री.जावेि शेख) 

अध्र्क्ष 

अ प्रभाग सलमती 
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(दिनाांक ११/०९/२०१३ रोजीिंी तहकूब सभा) 

सभावतृ्ाांत  

दिनाांक : २३/९/२०१३     वेळ: ििुंारी १२.०० वाजता  

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

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा अ प्रभाग सलमतीिंी दिनाांक ११/९/२०१३ रोजी ििुंारी 

१२.००  तहकुब करिेत आिेिी माह ेसप्टेंबर २०१३ िंी मालसक सभा सोमवार दि.२३/०९/२००३ 

रोजी ििुंारी १२.०० वाजता अ प्रभाग कार्ाािर्ातीि राजमाता लजजाऊ सभागहृ र्ेथे अर्ोलजत करण्र्ात 

आिी होती.  सभेस खािीि सम्ना.सिस्र् उिंलस्थत होत.े     

१) मा. जावेि रमजान शेख    - अध्र्क्ष  

२) मा. िंौर्णिमा रलवद्र (आप्िंा) सोनवि े

३) मा.म्हिेे सुरेश रांगनाथ 

४) मा. सौ.भािेकर अरुिा दििीिं 

५) मा. साने ित्ािर् बाबुराव (काका) 

६) मा.सौ.थोरात वलनता एकनाथ 

७) मा. सौ.जाधव साधना रामिास 

८) मा. जाधव राहूि गिुाब 

९) मा.सौ.बाबर शारिा प्रकाश 

१०) मा. बलहरवाडे नारार्ि सिालशव 

११) मा. सौ.ठोंबरे सुभद्रा ईश्र्वर  

१२) मा. सौ. िंवार सांगीता शाम 

१३) मा. सौ.बोऱ्हाडे शुभाांगी सांजर् 

१४) मा. सौ. (लिंखिे) मराठे आश्वल नी अलजत  

१५) मा. सौ. भारती र्राांिे 

१६) मा.सौ.भािेराव प्रलतभा ज्ञानेश्र्वर  

१७) मा. राजू लमसाळ 

१८) 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.कािंी, कार्ाकारी अलभर्ांता (जिलन:सारि), 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.श्री.राजेंद्र रािे, मा.श्री.सुलनि वाघुांड,े 

मा.श्री.अलनि पशि,े  उिंअलभर्ांता (स्थािंत्र्), मा.श्रीम.िता बाबर, उिंअलभर्ांता (लवद्युत) इ. अलधकारी 

उिंलस्थत होते. 

 



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

सुरु करिेस अनुमती दििी. 

 

ठराव क्रमाांक  : १८६ लवषर् क्रमाांक : १ 

दिनाांक : २३/०९/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

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

 

सांिभा: मा.साधना जाधव र्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           प्रभाग क्र.५ जाधववाडी लिंखिी र्ेथीि िेंठ क्र. १६ मधीि नव्यान ेलवकलसत होत असिेल्र्ा 

उद्यानास "श्री.सांत लशरोमिी सावता महाराज उद्यान" असे नामकरि करिेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े           

  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

 

ठराव क्रमाांक  : १८७ लवषर् क्रमाांक : २ 

दिनाांक : २३/०९/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. सांलगता िंवार अनुमोिक : मा. नारार्ि बलहरवाड े

 

सांिभा: मा. मांगेश खाांडकेर र्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           लनगडी िंौकामध्र्े नागरीकाांमध्र्े प्रबोधन होिेसाठी व प्रिषुिाबाबत जागरुकता लनमााि 

होिेच्र्ा िषृ्टीने सर्र display िाविेस  मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े           

  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

 

 

 

 

 

 

ठराव क्रमाांक  : १८८ लवषर् क्रमाांक : ३ 



दिनाांक : २३/०९/२०१३ लवभाग : िेखा/आरोग्र् 

सुिंक : सुरेश म्हिे े अनुमोिक : ित्ािर् सान े

 

सांिभा: मा.प्रभाग अलधकारी र्ाांिंेकडीि िंि क्रमाांक  

अप्र/आ/२/कालव/११२१/२०१३ दिनाांक १०/०९/२०१३ 

 

              अ प्रभागातीि आरोग्र् लवभागाकडीि स्थार्ी अस्थािंना  र्ा िेखा लशषाात सन २०१३-१४ 

मध्र्े १६ कोटीिंी तरतूि करिेत आिेिी असून त्र्ािैंकी ६ सप्टेंबर २०१३ अखेर लशल्िक असिेल्र्ा 

र.रु. १०,९२,४१,४५२/- (अक्षरी र.रु. िहा कोटी ब्र्ान्नव िाख एके्किंाळीस हजार िंारशे बावन्न 

र्क््त ा) मधून "किंरा उिंििे व हिलविे" र्ा िेखालशषाावर र.रु.७२,०००,०० /- (अक्षरी र.रु. बहात्र 

िाख र्क््त ा)  व "हॉटेि वेस्ट वाहतुक खिंा" र्ा िेखालशषाावर र.रु. ७,००,०००/-  (अक्षरी र.रु.सात 

िाख र्क््त ा)  वगा करिेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : १८९ लवषर् क्रमाांक : ४ 

दिनाांक : २३/०९/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. सांलगता िंवार अनुमोिक : मा. िंौर्णिमा सोनविे 

 

सांिभा: मा. अजर् सार्कर र्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           िुंिाानगर र्ेथीि लवलवध भागात वन्िमेातरम िंौक, शहीि लवजर् साळसकर िंौक, धमावीर 

सांभाजी महाराज िंौक, लशविूंिा िंौक, जर् महाराष्ट्र िंौक, छििंती लशवाजी महाराज िंौक असे नाम 

उल्िेख असिेिे साईन बोडा िाविेस   मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े           

  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

 

 

 

 

 

ठराव क्रमाांक  : १९० लवषर् क्रमाांक : ५ 



दिनाांक : २३/०९/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. भारती र्राांि े अनुमोिक : मा. नारार्ि बलहरवाड े 

 

सांिभा: मा. सुरेश म्हिे ेर्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           प्रभाग क्र.२ लशवरकर िंौक त ेसान ेिंौकाकड ेजािाऱ्र्ा रस्त्र्ावर सुशोलभत कमान बाांधिेस 

तसेिं लवभाग िशालवण्र्ासाठी कॅटटलिव्हर उभारुन बोडा िाविेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े   

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : १९१ लवषर् क्रमाांक : ६ 

दिनाांक : २३/०९/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. राहूि जाधव अनुमोिक : मा. आलश्वनी (लिंखि)े मराठे 

 

सांिभा: मा. राहूि जाधव र्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           जाधववाडी गट नां. ६०५ मध्र्े पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेिंी नवीन शाळा इमारत झािी 

आह.े  िूंवी तेथे जवळिं लजल्हा िंटरषििेंी शाळा होती.  ती िूंिािंिे उध्वस्त झािी असिन ेत्र्ा जागेत  

प्राथलमक आरोग्र् कें द्र उभारिेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

ठराव क्रमाांक  : १९२ लवषर् क्रमाांक : ७ 

दिनाांक : २३/०९/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. राहूि जाधव अनुमोिक : मा. आलश्वनी (लिंखि)े मराठे 

 

सांिभा: मा. राहूि जाधव र्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           लिंखिी जाधववाडी मधीि गट नां. ६५० त ेगट नां.६८० मधून जािारा १२ लमटर रस्ता हा 

नलवन मांजूर आराखड्यानुसार (किम ३७ नुसार) न करता जुन्र्ा वहीवाटीनुसार करिेस मान्र्ता 

ििेेकामी सिरिंा लवषर् मा.शहर सुधारिा सलमतीकड ेलशर्ारस करण्र्ात र्ेत आह.े    

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 



ठराव क्रमाांक  : १९३ लवषर् क्रमाांक : ८ 

दिनाांक : २३/०९/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. भारती र्राांि े अनुमोिक : मा. साधना जाधव 

 

सांिभा: मा. भारती र्राांि ेर्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           प्रभग क्र. १४ मध्र्े स.े नां. २४ र्ेथीि पिंतामिी मांदिर बाग र्ेथीि उद्यानात खेळिी व किंरा 

टाकिेसाठी िेंग्वीनमांकी बसलविेस तसेिं िािा-िािी लवरांगुळा कें द्रात जेष्ठ नागरीकाांना वािंनािर्ासाठी 

केबीन ककवा शेड बसलविेस मान्र्ता ििेेत र्ेत आह.े    

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

र्ानांतर मा.अध्र्क्ष र्ाांनी सभा सांिंिेिंे जाहीर केिे. 

 

  

(श्री.जावेि शेख) 

अध्र्क्ष 

अ प्रभाग सलमती 

  

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ प्रभाग सलमती 

अप्र/११/ कालव/          /२०१३ 

दिनाांक :      / १०/२०१३      

प्रशासन अलधकारी 

अ प्रभाग कार्ाािर् 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 लनगडी ४४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका,  

अ प्रभाग कार्ाािर् 



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

 

ठराव क्रमाांक  : १९२ लवषर् क्रमाांक : ७ 

दिनाांक : २३/०९/२०१३ लवभाग : स्थािंत्र् 

सुिंक : मा. राहूि जाधव अनुमोिक : मा. आलश्वनी (लिंखि)े मराठे 

 

सांिभा: मा. राहूि जाधव र्ाांिंा प्रस्ताव  

 

           लिंखिी जाधववाडी मधीि गट नां. ६५० त ेगट नां.६८० मधून जािारा १२ लमटर रस्ता हा 

नलवन मांजूर आराखड्यानुसार (किम ३७ नुसार) न करता जुन्र्ा वहीवाटीनुसार करिेस मान्र्ता 

ििेेकामी सिरिंा लवषर् मा.शहर सुधारिा सलमतीकड ेलशर्ारस करण्र्ात र्ेत आह.े    

सिर ठराव सवाानुमत ेमान्र् झािा. 

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

 

 

 

प्रशासन अलधकारी 

अ प्रभाग कार्ाािर् 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 लनगडी ४४ 

 


