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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती 

कायप का मांक - २१ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०६/०२/२०१८                          वेळ - सकाळ  ११.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा मंगळवार दनांक 
०६/०२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १.  मा.सोनवणे शारदा हरेन  - सभापती 

 २. मा.अ नी संतोष जाधव  - उपसभापती 
 ३. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
 ४. मा. काटे वाती (माई) चं कांत 

  ५. मा.यादव मीनल वशाल  
      

 यािशवाय मा.डोईफोडे–सहा यक आयु  ( शासन), मा.शेख एम.बी.–उपनगरसिचव हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 
                                                                     ---------- 

उप थत स मा.सद य यांचे मा यतेने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले- 

 
वषय .४) पंपळे सौदागर व रहाटणी येथील उ ानात थाप य वषयक कामे करणे या कामास 

सुधा रत शास कय मा यता िमळणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा.अ नी जाधव यांचा 
ताव... 

वषय .५) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथे सावजिनक वाचनालये वषयक कामे करणेबाबत 
- मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव... 

वषय .६)  . .२३ येथील थेरगाव गावठाण ते डांगे चौक येथील र ता ं द करणाम ये 
धोकादायक ठरणारे म.रा. व. व.कं.नी चे फडर, पलस थलांतर त करणेसाठ  
Change of Site (कामां या ठकाणात बदल) मा यता िमळणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, 
मा.अ नी जाधव यांचा ताव...   

वषय .७) क पटेव ती BRTS रोडवर काळेवाड  चौकात ड .आय. पाईपलाईन पुरवून टाकणेबाबत 
– मा.सुरेश भोईर, मा.अ नी जाधव यांचा ताव... 

वषय .८) सभा आयोजनाबाबत - मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव...   

---------- 
 

दनांक १९/०१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – २०) सभावृ ातं कायम 
करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.. 
 

---------- 
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ठराव मांक – ७३       वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०६/०२/२०१८      

सुचक – मा. सुरेश भोईर                 अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ –  मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

वषय - नवी सांगवी वॉड .५८ येथील व छता गृहाचे नुतनीकरण करणेबाबत... 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७४       वषय मांक – ०२ 
दनांक – ०६/०२/२०१८      

सुचक – मा. अ नी जाधव                 अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ –  मा.अ नी जाधव, मा.मीनल यादव यांचा ताव – 

वषय - वॉड मांक ५७ कवडेनगर येथील ना यामधील जलिन:सारण लाईनची सुधारणा वषयक  

कामे करणे हे काम न वन वॉड .३१ म ये ठक ठकाणी कर यास मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७५       वषय मांक – ०३ 
दनांक – ०६/०२/२०१८      

सुचक – मा. अ नी जाधव               अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ –  मा.अ नी जाधव, मा. मीनल यादव यांचा ताव – 

वषय – सांगवी भाग .६० मधील यदशनीनगर एस.ट .कॉलनी म ये े नेज चबर आर.सी.सी.  

 करणे हे काम न वन वॉड .३२ म ये ठक ठकाणी कर यास मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ०३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
 
ठराव मांक – ७६      वषय मांक – ०४ 
दनांक – ०६/०२/२०१८      

सुचक – मा. सुरेश भोईर                अनुमोदक – मा.आ नी जाधव 

संदभ –  मा. सुरेश भोईर, मा.अ नी जाधव यांचा ताव – 

       पंपळे सौदागर व रहाटणी येथील धमवीर संभाजी उ ानात थाप य वषयक काम चालू 
आहे. उ ानातील आव यक कामे पूण करणेकामी िन.नो. .०५/४२/२०१७/२०१८ या कामासाठ  
र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) सुधा रत शास कय मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७७       वषय मांक – ०५ 
दनांक – ०६/०२/२०१८      

सुचक – मा.सुरेश भोईर       अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ –  मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क काय े ातील, भाग . २८ मासुळकर कॉलनी येथे 
सावजिनक वाचनालये वषयक कामे करणेसाठ  िन वदा काढणेत आलेली होती. परंतु भाग . २८ 
मासुळकर कॉलनी म ये सदर वाचनालयाचे ठकाणी यायालयाचे थलांतरण होत असलेने 
ठेकेदारास सदर ठकाणी काम करता येत नाह . यामुळे शास कय व तां क बदलामुळे कामा या 
व पात बदल होत आहे. भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथे सावजिनक वाचनालये वषयक कामे 

करण ेऐवजी सदर या कामामधून याच भागात थाप य वषयक कामे करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७८      वषय मांक – ०६ 
दनांक – ०६/०२/२०१८      वभाग – ग े य कायालय 

सुचक – मा.सुरेश भोईर                 अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ग ेका/ व/का व/१६/२०१८ द.२/२/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

पंपर  उप वभागातील वॉड . ४३ ते ४७ या प रसरातील र यावर ल ं द करणातील व 
सावजिनक सुर तते या ीने म.रा. व. व. मंडळाचे लघुदाब व उ चदाब खांब तार व फडर पलर 
हल वणे (िन. .९/६-१६/१७) हे काम . .२३ येथील थेरगाव गावठाण ते डांगे चौक येथील र ता 
ं द करणाम ये धोकादायक ठरणारे म.रा. व. व.कं.नीचे फडर, पलस थलांतर त करणेसाठ  Change 

of Site (कामां या ठकाणात बदल) (िन वदा र. .११,९९,९९९/- दर ११.९९% कमी) यास मा यता 
देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ७९      वषय मांक – ०७ 
दनांक – ०६/०२/२०१८       

सुचक – मा.सुरेश भोईर                 अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ – मा.सुरेश भोईर,मा.अ नी जाधव यांचा ताव –  

 क पटेव ती जवळ ल पा याचा  सोड व याकर ता BRTS रोडवर काळेवाड  चौकात ३०० 
मी.मी. यासाची ७५ मी. लांबीची ड .आय. पाईपलाईन पुरवून टाकणे आव यक आहे. सदर काम 
तातड चे अस याने हे काम सन २०१७-१८ क रता पंपळे िनलख, जगताप डेअर  पर सरात 
यव थेत सुधारणा करणेकामी नवीन पाणीपुरवठा निलका पुर वणे व टाकणे. (िन वदा 
.१०/३७/२०१७-१८) या कामातून क न घे यास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ८०      वषय मांक – ०८ 
दनांक – ०६/०२/२०१८       

सुचक – मा.अ नी जाधव                अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वधी सिमतीची द.१६.०२.२०१८ ची पा क सभा 
शु वार दनांक २३/०२/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 
 

( सोनवणे शारदा हरेन ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/६८/२०१८ 

दनांक : ०९/०२/२०१८                                                                                                                         
 
 

                                                                                                         
                                                                                                                            नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  
     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.      


