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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक-२ 

सभावृत्ाांत 

 दि.-  ६/३/२०१४            वेळ ििुंारी ३:०० वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा गुरुवार 

दि.६/३/२०१३ रोजी ििुंारी ३.०० वाजता क प्रभाग कार्ाािर्ािें श्री.छििंती लिवाजी 

महाराज सभागृहामध्र् े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाण े

मा.नगरसिस्र् उिंलस्ित होते.  

 

१ मा.गव्हाणे सरेुखा िांकर             सभािंती 

२   मा.आल्हाट मांिा उत्म   

     ३   मा.काळजे लनतीन प्रतािं 

४   मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडुरांग           

५   मा.सुिंे आिा रपवद्र 

६   मा.गोफणे अनुराधा िलेविास 

७   मा.श्रध्िा बाजीराव िाांड े

८   मा. लनतीन ज्ञानेश्वर िाांडगे 

९.  मा.िोंढे िुभाांगी सांतोष 

 

    तसेिं खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

       श्री.िाांगट- प्रिासन अलधकारी,  श्री.जगतािं- उिंअलभर्ांता स्िािंत्र्, श्री. राजेंद्र पिि-े 

उिंअलभर्ांता, श्रीम.िंाठक- उिंअलभर्ांता ड्रनेेज, श्री.माने- उिंअलभर्ांता, (िंािंु) श्री.जगतािं- 

कार्ाािर्ीन अलधक्षक.   

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

र्ेत आह.े     

(इ-क्षेिीर् कार्ाािर्ािें िंलहिे सभािंती मा.सुरेखाताई गव्हाणे र्ाांिंा इ क्षेिीर् 

कार्ाािर्ाच्र्ा वतीने श्री.जगतािं साहबे, उिंअलभर्ांता र्ाांनी  सत्कार केिा.) 

                           खािीिप्रमाणे सूिंना माांडणते आिी- 

सुिंक- मा.श्रध्िा िाांड े   अनुमोिक- मा.मांिा आल्हाट 

   

     िोकसभा लनवडणूकीिंी आिंारसांलहता   असल्र्ामुळे  आज दि. ६/३/२०१४ रोजीिंी 

सभा तहकूब करुन  ती सन २०१४-१५ च्र्ा आर्थिक वषाातीि सभेच्र्ा दिविी १५ लमनीटे 

अगोिर घेणेत र्ावी. 

मा.सभािंती  -  िोकसभा लनवडणूकीच्र्ा आिंारसांलहतेमुळे आजिंी सभा तहकूब करुन ती 

सन २०१४-१५ च्र्ा आर्थिक वषाातीि सभेच्र्ा दिविी १५ लमनीटे अगोिर घेणेत र्ावी. 

 

 

 

 

                                                                             (गव्हाणे सुरेखा िांकर) 

               सभािंती 

                                                                                इ प्रभाग सलमती 

                        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 
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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक-२ 

सभावृत्ाांत 

(दि.६/३/२०१४ िंी तहकूब सभा) 

 

 दि.-  ७/५/२०१४            वेळ ििुंारी १:४५ वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी तहकूब सभा बुधवार 

दि.७/५/२०१४ रोजी ििुंारी १.४५ वाजता इ प्रभाग कार्ाािर्ािें सभागृहामध्र्े आर्ोजीत 

करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उिंलस्ित होते.  

 

 

१    मा.गव्हाण ेसरेुखा िांकर                 सभािंती 

२.   मा.आल्हाट मांिा उत्म   

३    मा.काळजे लनतीन प्रतािं 

४     मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर 

५.    मा.मलडगेरी वषाा लविास 

६.    मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडुरांग           

७.    मा.सुिं ेआिा रपवद्र 

८.    मा.िंांद्रकाांत (भाऊ) साहबेराव वाळके 

९.    मा.अलजत िामोिर गव्हाणे 

१०.  मा.गोफण ेअनुराधा िलेविास 

११.  मा.जापििर (बाप्िंु) पिि े 

१२.  मा. लनतीन ज्ञानेश्वर िाांडगे 

१३.  मा.िोंढे िभुाांगी सांतोष 

 

    तसेिं खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

       मा.िरुगूड-े इ क्षेिीर् अलधकारी, श्री.िाांगट- प्रिासन अलधकारी, मा.साळवी-कार्ाकारी 

अलभर्ांता (स्िािंत्र्), मा.बरिेट्टी- कार्ाकारी अलभर्ांता (िंाणीिंुरवठा), मा.घोड-े कार्ाकारी 

अलभर्ांता लविर्ूत, श्री.िंाटटि-उिंअलभर्ांता लविर्ुत, श्री.काळे- उिंअलभर्ांता,स्िािंत्र्,  

श्री.जगतािं- उिंअलभर्ांता स्िािंत्र्, श्री. राजेंद्र पिि-े उिंअलभर्ांता, श्रीम.िंाठक- 

उिंअलभर्ांता ड्रनेेज, श्री.माने- उिंअलभर्ांता, (िंािंु), श्री.इनामिार- िखेालधकारी,श्री.िगस-

सहा.आरोग्र्ालधकारी,  श्री.घोड- कलनष्ठ अलभर्ांता, स्िािंत्र् श्री.जगतािं- कार्ाािर्ीन 

अलधक्षक.   

 ( इ क्षिेीर् अलधकारी र्ाांनी प्रिासनाच्र्ा वतीने उिंलस्ित सवा सन्मा.सिस्र्ाांिंा िंुष्िंगूच्छ 

िवेून सत्कार केिा) 

मा.सभािंती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ाांिें स्वागत करुन सभिेा सरुवात करणेत र्ेत 

आह.े     

  --- 

   

            दि.६/०२/२०१४ रोजी झािले्र्ा  लविेष सभेिंा (कार्ािंलिका क्र.१)  

    सभावृत्ाांत कार्म करणेत आल्र्ािें मा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केिे. 

     ----- 
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ठराव क्रमाांक- ३    लवषर् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- ७/५/२०१४    लवभाग-  स्िािंत्र् 

सूिंक-मा. लनतीन िाांडगे                   अनुमोिक-मा.लनतीन काळजे 

सांिभा- मा.लनतीन  िाांडगे व मा.लनतीन काळजे र्ाांिें िंि. 
 

          पिंिंरी पिंिंवड  मनिंाच्र्ा वतीने भोसरी गावठाण प्रभागामध्र्े कुस्ती 

आखाडर्ासमोर िंाण्र्ाच्र्ा तिावाच्र्ा बाजुने ब-र्ािं वषाािूंवी छोटे छोटे गाळे उभारण्र्ात  

आिे होते. सिर टठकाणी मध्र्ांतरीच्र्ा काळात िंीएमिंीएमएििंा बसस्टॉिं                         

करण्र्ात आििेा होता िंरांतु तो सध्र्ा बांि केििेा आह.े सिर उभारिेि े                        

गाळे ह े उभारिले्र्ा दिवसािंासून ते आजतागार्त वािंरलवना बांि अवस्िेत                         

आहते तसेिं वािंर नसल्र्ाने सिर टठकाणी ब-र्ािंिा गैरप्रकार घडत                         

असतात र्ाटठकाणी भलवष्र्ात गांभीर घटना घडण्र्ािंी  िक्र्ता नाकारता                         

र्ेत नाही. माह े एलप्रि २०१२ च्र्ा मनिंाच्र्ा सवासाधारण सभेत सिर                         

गाळे वाटिं करण्र्ािंा प्रस्ताव िप्तरी िाखि करण्र्ात आिेिा आह े तरी                         

सिर गाळे लनष्कासीत करुन उवारीत टठकाणी भोसरी िंोिीस स्टेिन अांतगात                         

भोसरी िंोिीस िंौकी उभारण्र्ासाठी जागा उिंिब्ध करुन िर्ावी व                         

त्र्ासाठी आवश्र्क असणारी डागडुजी व अनुषांगीक स्िािंत्र् लवषर् कामे                         

करण्र्ात र्ावीत तसेिं उवारीत मोकळर्ा जागेत छोटेसे उिर्ान उभारुन                         

सिर टठकाणी जेष्ठ नागरीक मलहिा र्ाांना बसण्र्ासाठी बैठक व्यवस्िा                         

करण्र्ात र्ावी. तरी वरीि वािंरालवना िंडून असििे े गाळे लनष्कासीत                         

करुन िंोिीस िंौकी व उिर्ानासाठी आवश्र्क असिेिी काम े करण्र्ास                         

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

          सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

                   --- 

 

ठराव क्रमाांक- ४    लवषर् क्रमाांक- २ 

दिनाांक- ७/५/२०१४    लवभाग-  आरोग्र् 

सूिंक-मा. लनतीन िाांडगे                          अनुमोिक-मा.लनतीन काळजे 

सांिभा- मा.लनतीन  िाांडगे व मा.लनतीन काळजे र्ाांिें िंि. 

 

          भोसरी गावठाण प्रभागाअांतगात लसताराम िोंढे उिर्ानाच्र्ा प्रवेिद्वारासमोरीि 

कोिं-र्ावर  मनिंािें एक FRP िें स्वच्छतागृह उभारििेे आह.े सिर टठकाणी रस्ता 

रुांिीकरण झाल्र्ाने तेिीि लनिंरा व्यवस्िीत होत नसल्र्ाने आजुबाजूच्र्ा  िंटरसरात सतत 
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िगंुधी िंसरिेिी असते. मध्र्ांतरीच्र्ा काळामध्र्े मा.आरोग्र् लनरीक्षक व 

मा.आरोग्र् अलधकारी क प्रभाग र्ाांनी समक्ष  िंाहनी केिेिी आह े तरी िंटरसरातीि 

नागटरकाांच्र्ा मागणी वरुन सिर  वािंरात नसिेि े स्वच्छतागृह त्वरीत लनष्कासीत करुन 

तेिीि िंटरसर  

िगंुधीमुक्त करण्र्ास तातडीने कार्ावाही करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

 

                                      सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

       ---- 

 

 र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंल्र्ािें जाहीर केिे. 

 

 

 

    -  
                                                                           (गव्हाणे सुरेखा िांकर) 

               सभािंती 

                                                                                इ प्रभाग सलमती 

                        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 

 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, भोसरी - ३९ 

क्र-इक्षेका/कालव/१/३८९ /२०१४ 

दिनाांक-२०/५/२०१४ 

 

 
                                          

         -  
                                           प्रिासन अलधकारी तिा सलिंव (सभािाखा) 

            ( इ क्षिेीर् कार्ाािर्) 

   पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

  
 

प्रत- सवा सांबांलधत िाखाप्रमुख व िाखालधकारी 

       र्ाांिेंकड ेिंुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना. 

 

 

  
  

 


