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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक-२ 

सभावृत्ाांत 

 दि.-  ६/५/२०१५          वेळ ििुंारी ३:०० वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा 

   वार दि.६/५/२०१५ रोजी ििुंारी ३.०० वाजता इ प्रभाग कार्ाािर्ािंे “सांत 

ज्ञानशे्वर महाराज”  सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस 

खािीिप्रमाण ेमा.नगरसिस्र् उिंलस्ित होते.  

 

१ मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर   - सभािंती 

२ मा.आल्हाट मांिा उत्म   

३ मा.सांजर् मल्हारराव वाबळे 

     ४    मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े

 

    तसेिं खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

      मा.क्षेत्रीर् अलिकारी- श्रीम.आशािवेी िरुगुडे, मा.श्रीलनवासिाांगट- प्रशासन 

अलिकारी, मा.श्री.वसांत साळवी – कार्ाकारी अलभर्ांता- स्िािंत्र्, मा.श्री.एिं. एस. 

पशि े - उिंअलभर्ांता स्िािंत्र्, मा.श्री.मनोज सेठीर्ा - उिंअलभर्ांता ड्रेनेज, 

मा.श्री.माने- उिंअलभर्ांता, (िंािंु)  मा.श्री.व्ही.सी.काळे – उिं अलभर्ांता, 

मा.श्री.इप्िंकार्ि एस.एिं.- िेखालिकारी, मा.श्री.हनवते प्रशात – समाजसेवक, 

नालवर्ो लवभाग, मा.श्री.बडे एस.व्ही. – नालवर्ो  लवभाग, मा.श्री.खडतरे एस.एस. – 

क.अलभर्ांता- नगररिंना लवभाग, मा.श्री.भाउसाहबे साबळे- स्िािंत्र्, मा.श्री.कु-हाडे 

एस.एस.– क. अलभर्ांता, मा. श्री.वाघमारे एस.बी.-उिंअलभर्ांता,मा.श्री.रावत े

एस.डी- ऑ.टी.र्ु., मा.श्री.तािंकीर बी.के.- उद्यान सहाय्र्क, मा.श्री.नाांगरे एस.एन.- 

क.अ. (लव), मा.श्री.िंवार वैभव –  क.अ. (लव) 

 

 मा.सभािंती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ाांिंे स्वागत करुन सभेिा सुरवात 

करणेत र्ेत आह.े    

 ------  

 

               उिंलस्ित सन्मा.सिस्र्ाांिंे सांमतीने खािीि ऐनवेळिंे लवषर् सभा 

कामकाजात िाखि करुन घेणेत आिे. 

 

लवषर् क्रमाांक  १- प्र.क्र.७ िं-होिी र्ेिे स्िािंत्र्लवषर्क कामे करणेबाबत. 

                       मा.लवनर्ा तािंकीर र्ाांिंे िंि. 

 

लवषर् क्रमाांक २)- वाहनिंािक लवश्रामगृह व म.न.िंा.िंे वाहनाकरीता िंाकींग शेड  

                       तर्ार करुन लमळणेबाबत. मा.लवनर्ा तािंकीर र्ाांिंे िंि. 

 ----- 
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                           खािीिप्रमाण ेसूिंना माांडणेत आिी. 

 

सुिंक- मा.               अनुमोिक- मा.मांिा आल्हाट   

 

 

 

मा.सभािंती - नेिंाळ आलण भारतात झािले्र्ा लवनाशकारी भुकां िंामध्र्े मृत्र्ूमुखी 

िंडिेल्र्ा नागरीकाांना इ प्रभाग सलमतीच्र्ा वतीने सवाानी िोन लमनीटे स्तब्ि उभ ेराहून 

श्रध्िाांजिी अिंाण करावी. 

              

 

                      (सवाानी िोन लमनीटे स्तब्ि उभ ेराहून श्रध्िाांजिी अिंाण केिी) 

                                        दर                 मान्र्     . 

 ------- 

 

मा.सभािंती- उिंलस्ित सन्मा.सिस्र्ाांिें सांमतीने  आज दि. ६/५/२०१५ रोजीिंी सभा 

गणसांख्र्ेअभावी १५लमनीटे तहकूब करुन ती सभेच्र्ािं दिवशी ३.१५वा. लमनीटाांनी 

घेणेत र्ावी. 

 ----- 

 

 

(मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर) 

सभािंती 

इ प्रभाग सलमती 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 
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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक-२ 

सभावृत्ाांत 

(दि.६/५/२०१५ िंी तहकूब सभा) 

 

 दि.-  ६/५/२०१५            वेळ ििुंारी ३:१५ वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी तहकूब सभा बुिवार 

दि.६/५/२०१५ रोजी ििुंारी ३.१५ वाजता इ प्रभाग कार्ाािर्ािें “सांत ज्ञानशे्वर महाराज” 

सभागृहामध्र् े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उिंलस्ित होते.  

  
 

१ मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर   - सभािंती 

२ मा.आल्हाट मांिा उत्म   

३ मा.सांजर् मल्हारराव वाबळे 

४ मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े

 

    तसेिं खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

      मा.क्षेत्रीर् अलिकारी- श्रीम.आशािवेी िरुगुड,े मा.श्री.िाांगट- प्रशासन अलिकारी, 

मा.श्री.वसांत साळवी – कार्ाकारी अलभर्ांता- स्िािंत्र्, मा.श्री.एिं.एस.पशि े- उिंअलभर्ांता 

स्िािंत्र्, मा.श्री.मनोज सेठीर्ा - उिंअलभर्ांता ड्रनेेज, मा.श्री.माने- उिंअलभर्ांता, (िंािंु)  

मा.श्री.व्ही.सी.काळे – उिं अलभर्ांता, मा.श्री.इप्िंकार्ि एस.एिं.- िेखालिकारी, 

मा.श्री.हनवते प्रशात – समाजसेवक, नालवर्ो लवभाग, मा.श्री.बड े एस.व्ही. – नालवर्ो  

लवभाग, मा.श्री.खडतरे एस.एस. – क.अलभर्ांता- नगररिंना लवभाग, मा.श्री.भाउसाहबे 

साबळे- स्िािंत्र्, मा.श्री.कु-हाड े एस.एस.– क. अलभर्ांता, मा. श्री.वाघमारे एस.बी.-

उिंअलभर्ांता,मा.श्री.रावते एस.डी- ऑ.टी.र्ु., मा.श्री.तािंकीर बी.के.- उद्यान सहाय्र्क, 

मा.श्री.नाांगरे एस.एन.- क.अ. (लव), मा.श्री.िंवार वैभव –  क.अ. (लव) 

  

    मा.सभािंती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ाांिें स्वागत करुन सभिेा सुरवात करणेत 

र्ेत आह.े   

    --- 

       उिंलस्ित सन्मा.सिस्र्ाांिें सांमतीने खािीि ऐनवेळिें लवषर् सभाकामकाजात िाखि 

करुन घेणेत आिे. 

लवषर् क्रमाांक  १- प्र.क्र.७ िं-होिी र्िेे स्िािंत्र्लवषर्क कामे करणेबाबत. 

                       मा.लवनर्ा तािंकीर र्ाांिें िंि. 

लवषर् क्रमाांक २)- वाहनिंािक लवश्रामगृह व म.न.िंा.िें वाहनाकरीता िंाकींग शेड  

                       तर्ार करुन लमळणेबाबत. मा.लवनर्ा तािंकीर र्ाांिें िंि. 

 ----         

अ) दिनाांक ०४/०३/२०१५ रोजी झािले्र्ा सभिेंा(कार्ाक्रमिंलत्रका १३)      

     सभावृत्ाांत कार्म करणेत आल्र्ािें मा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केिे. 

 ब) दिनाांक १०/०४/२०१५ रोजी झािले्र्ा सभिेंा(कार्ाक्रमिंलत्रका १)    

      सभावृत्ाांत कार्म करणेत आल्र्ािें मा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केिे. 

     ----- 
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सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते आििे ेऐनवळेिं ेलवषर् घणेते आि.े 
 

ठराव क्रमाांक- ३   लवषर् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- ६/५/२०१५     

सूिंक- मा.लवनर्ा तािंकीर      अनुमोिक-मा. मा.आल्हाट मांिा उत्म   

सांिभा- मा. लवनर्ा तािंकीर  र्ाांिें िंि. 

     प्र.क्र.७ िं-होिी हा ग्रामीण भाग नव्याने ताब्र्ात आिेिा आहे. िं-होिी, 

वडमुखवाडी, िंोलवसावाडी र्ा ग्रामीण भागामिीि िोकाांिंा व्यवसार् मुख्र्त: शेती 

असिेने नागररकाांिंी घरे शेतीमध्र् ेआहते. सिर ग्रामीण भागातीि घरे शेतामध्र् ेअसिने 

घराभोवती स्वच्छता राहत नाही. त्र्ामुळे घराांच्र्ा िंररसरामध्र्े सािं, दकटक, मुांगी, व 

इतर प्राणी िंावल्र्ामुळे प्राणहानी होण्र्ािंी शक्र्ता असिेने सिर घराांिें कडिेा िंेव्हींग 

ब्िॉक बसलवणे, कााँक्रीट करण ेव िाईटिंी व्यवस्िा करणेत र्ावी. खाजगी लमळकतीमध्र्े 

सामालजक िार्ीत्व िषृ्टीने म.न.िंा.मार्ा त काम करणे गरजेिें आह.े तरी स्िािंत्र् लवषर्क 

कामे करणसे  मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

 सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

         --- 

ठराव क्रमाांक- ४   लवषर् क्रमाांक- २ 

दिनाांक- ६/५/२०१५     

सूिंक- मा.लवनर्ा तािंकीर      अनुमोिक-मा. मा.आल्हाट मांिा उत्म   

सांिभा- मा. लवनर्ा तािंकीर  र्ाांिें िंि. 

 इ क्षते्रीर् कार्ाािर्ातीि सवा वाहन िंािकाांसाठी त्र्ाांनी मागणी केिेप्रमाणे आिंणास 

लवनांतीिंुवाक लनवेिन करण्र्ात र्ेते की, आिंल्र्ा क्षेत्रीर् कार्ाािर्ात वाहन िंािकाांना 

लवश्रामगृह नसल्र्ाने त्र्ाांना इतरत्र कार्ाािर्ात दर्रावे िागते व जेवणाकरीता कुठल्र्ातरी 

झाडाखािी जेवण करावे िागते तसेिं महानगरिंालिकेच्र्ा वाहनाांकरीता िंाकींगिंी सोर् 

नसल्र्ाने वाहने कार्ाािर्ािें आवारात अस्ताव्यस्त उभी करावी िागतात तरी 

वाहनाकरीता िंत्राशेड व लवश्रामगृह बाांिून लमळण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                      सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

       ---- 

 र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंल्र्ािें जाहीर केिे. 

             - 
                                                                          

   (मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर) 

               सभािंती 

                                                                                इ प्रभाग सलमती 

                        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, भोसरी - ३९ 

क्र-इक्षेका/कालव/४/       /२०१५ 

दिनाांक-        /५/२०१५ 

                                 - 
                                                   प्रशासन अलिकारी तिा सलिंव (सभाशाखा) 

                          ( इ क्षिेीर् कार्ाािर्) 

           पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

  
 

प्रत- सवा सांबांलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी 

       र्ाांिेंकड ेिंुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना. 
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 दिनाांक ६/५/२०१५ िंे मालसक सभेत  मा.सिस्र्ाांनी खािीिप्रमाणे िंिंाा केिी. 

      ----- 

मा.लवश्वनाि िाांडे -  भोसरी र्ेिीि डी.िंी.रस्त्र्ाबाबत िंत्र दििे आह े त्र्ाबाबत गेिी सहा              

मलहन्र्ािंासून  लविंारणा करत आह.े ब्िॉकिंे काम अजून काहीिं झािेिे नाही. रांगीत ब्िॉक का 

टाकत नाहीत.  इांद्रार्णीनगर िंररसरातीि अलतक्रमण काढणेत र्ावीत. सगळीकडे अलतक्रमणिंे काम 

होत आह े र्ाबाबत कार् करत आहात. आतािंर्ंत दकती टिं-र्ा काढल्र्ा. कुठिेिं काम आतािंर्ंत 

झािेिे नाही. ब्िॉकिें काम काहीिं झािे नाही. 

मा.व्ही.सी.काळे (उिंअलभर्ांता)– आता र्ा नवीन अांिाजिंत्रकामध्र्े      का   होईि.  

मा.लवश्वनाि िाांड े– लिंण्र्ाच्र्ा िंाण्र्ा सांिभाात कार् िंररलस्िती आह े र्ाबाबत िंौकशी करणे, कुठिे 

िंाणी आह.े आिंिी प्रोसीस कार् आह ेह ेिंहावे. कुणािंा तो प्िॉट आह.े आिंण आिंिे िंाण्र्ािंे टाँकर 

बांि केिे नाही. 

मा.माने(उिंअलभर्ांता िंािं)ु– –  त्र्ा रठकाणी लवहीर ककवा बोअरवेि असेि. 

मा.मांिाताई आल्हाट - मोशी र्ेिीि ६१ मी िहेू रस्त्र्ािें तसेिं ९ मी. ,१२ मी. ,१८ मी.रस्त्र्ाबाबत 

कार् झािे व मोशी र्ेिीि सस्तेवाडी मिीि डाांबरीकरणािंे कार् झािे अशी लविंारणा केिी. 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर – कुठल्र्ाही कामािंे आऊटिंूट लमळािे िंालहजे. वेळ दििा िंालहजे. 

मा.आर्ुक्त साहबेाांना आिंण दि.११/०५/२०१५ रोजी ििुंारी ४.०० वा. बोिलवणार आह.े  

त्र्ाांिंेसोबत आढावा लमटींग घेण्र्ात र्ेईि. लमटींगमध्र्े जी िंिंाा होईि त्र्ािंा आढावा घेण्र्ात र्ावा.  

मा.लवश्वनाि िाांड े - लशवाजी महाराजाांिंा िंुतळा आह े त्र्ा रठकाणी लशडी िावण्र्ात र्ावी. 

शाांतीनगर र्ेिीि गेट बसलवणेत र्ावे. 

मा.गणबोटे(उिंअलभर्ांता )–  –  शाांतीनगर र्ेिीि गेट बसवून ितेो. 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर -  िं-होिी र्िेीि िंाणीिंुरवठर्ाबाबत कामे करण.े  

मा.माने(उिंअलभर्ांता िंािंु) -र्क्त लमिीटरी एररर्ातीि काम बांि आह.े  सवािं अजंट कामे झािी 

होती.  

 मा.लवनर्ाताई तािंकीर - ठेकेिार अजून का आि ेनाहीत. िंािं मलहन ेझाि ेअजून काहीिं कामे 

केिी नाही म्हणून ठेकेिाराांना िंत्र िंाठवणे. ठेकेिार का र्ेत नाही. दि.१६/०५/२०१५ रोजी 

ििुंारी ३.०० वा. लवकासकामाबाबत बैठक घेण्र्ात र्ेईि. 

मा.मान े(उिंअलभर्ांता िंािं)ु –   कामािंी वका  ऑडार दििेल्र्ा आहते. 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर -मािंा अखेरिा कामे घतेल्र्ामुळे सगळी कामे अिावट िंडून आहते. 

लवद्युत लवभागािें एिईडी बाबत कार् िोरण आह.े 

  .इ.      (उिंअलभर्ांता )–              र                  . 
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  .  द           –             र    द   िावण्र्ात र्ावे. 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर –   र  त्मक  लनणार् लवलशष्ट िंातळीवर झािे तर अांमिबजावणी करु 

शकतो. अांडरग्राऊां ड रस्तेबाबत िंत्र दिि ेआह.े त्र्ाांनी िंैसे भरिेि ेआह ेका. रस्ते खोिि ेनाही. 

बीव्हीजीने िंैसे नाही भरिे.  

मा.वसांत साळवी (कार्ाकारी अलभर्ांता, स्िािंत्र्)– – िंरलमशन दििी की ते िंसैे भरतीि. 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर – बीव्हीजीने कॉन्रॅक्ट घेतिे आह.े  

मा.एिं.पशि े(उिंअलभर्ांता, स्िािंत्र्)  – मोशी नवीन गाांव आह ेत्र्ामुळे ९० टके्क जागा ताब्र्ात  

घ्र्ार्च्र्ा आहते. 

                                  ----  

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंल्र्ािंे जाहीर केिे. 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  
  

 


