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

कायप का मांक – २४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०२/०९/२०१६                    वेळ – दुपार  ३.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, दनांक 

०२/०९/२०१६ रोजी दपुार  ३.०० 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. ताकवणे नंदा वकास   - सभापती 
२. मा. आर.एस.कुमार 

३. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव 

४. मा. भारती फरांदे 

५. मा. पाडाळे िनता वलास 

६. मा. लोखंडे गोर  जाकाराम 

७. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
 
 

     यािशवाय मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
 

 उप थत स मा.सद यांचे समंतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घणेेत आल े- 
 
 

वषय .१)  कै.नागुभाऊ बारणे पुतळयास मेघडंबर  करणेबाबत – मा.भारती फरांदे, 
मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 

वषय .२) अंदाजप क य रकमेम ये सुधारणा करणेबाबत – मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश 
पांढरकर यांचा ताव. 

वषय .३) भाग .१९ रावेत येथील ह केव ती, ल मीनगर प रसरातील ड .पी.र ते  

           वकिसत करणेबाबत – मा.भारती फरांदे, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव. 
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वषय .४) भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील िशंदेव ती येथील बी.आर.ट .एस. र ता ते  

           रे वेलाईन पयतचा र ता वकिसत करणेबाबत – मा.भारती फरांदे, मा.गोर  

           लोखंडे यांचा ताव. 
वषय .५) कामाचे थळ बदल करणेबाबत – मा.नंदा ताकवण,े मा.िनता पाडाळे यांचा 
           ताव. 

 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 

सुचक – मा.भारती फरांदे   अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमती सभेची द.०२/०९/२०१६ ची 
पा क सभा बुधवार दनांक ०७/०९/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० वाजेपयत तहकूब करणेत 
यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

---------- 
 
 
सभापती - बुधवार दनांक ०७/०९/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत  

          येत आहे. 
 
 
 
 
                                                    (नंदा वकास ताकवण)े   

                                                 सभापती                                                      
                   वधी सिमती 

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

कायप का मांक – २४ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०२/०९/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०७/०९/२०१६                    वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०२/०९/२०१६ ची 

तहकूब सभा बुधवार, दनांक ०७/०९/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० 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. ताकवणे नंदा वकास   - सभापती 
२. मा. आर.एस.कुमार 

३. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव 

४. मा. भारती फरांदे 

५. मा. पाडाळे िनता वलास 

६. मा. लोखंडे गोर  जाकाराम 

७. मा. कुटे चा िशला भाकर 
 

     यािशवाय मा.लहारे – शासन अिधकार , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  

मा.भारती फरांदे – मा. वधी सिमती सभा (कायप का .२३) द .१९/०८/२०१६ म ये ठराव  

                .९८ वषय .१ म ये द.१८/०८/२०१६ ऐवजी द.१९/०८/२०१६ अशी  

                दु ती क न सभावृ ांत कायम करणेत यावा.  
 

सभापती - मा. वधी सिमती सभा (कायप का .२३) द .१९/०८/२०१६ म ये ठराव .९८  

          वषय .१ म ये द.१८/०८/२०१६ ऐवजी द.१९/०८/२०१६ अशी दु ती क न 

          या दु तीसह सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  

---------- 
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सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आल.े 
 

ठराव मांक :९९ वषय मांक : १ 

दनांक : ०७/०९/२०१६   
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक - मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
  स थतीत  थेरगाव भाग .५० म ये गावठाण येथील ी छ पती िशवाजी 
महाराज पुतळयास मेघडंबर  करणे ( िन वदा .४१/०२-२०१५-१६ ) चे काम चालू आहे.  
भाग .५१ म ये नुकताच नागुभाऊ गतीराम बारणे मनपा शाळेत कै.नागुभाऊ गतीराम 

बारणे यांचा अधाकृती पुतळा बस वणेत आला आहे.  सदर पुतळयाचे पा व य आ ण 
मांग य राखणेसाठ  मेघडंबर  करणे आव यक आहे.  तर  सदर पुतळयासाठ  मेघडंबर  
करणेसाठ  अंदाजे ५ लाख एवढा वाढ व खच होणार आहे.  तर   थेरगाव भाग .५० 
म ये गावठाण येथील ी छ पती िशवाजी महाराज पुतळयास मेघडंबर  करणे ( िन वदा 
.४१/०२-२०१५-१६ ) चे कामातून भाग .५१ म ये कै.नागुभाऊ गतीराम बारणे 

पुतळयास मेघडंबर  करणे व यासाठ  होणारा वाढ व खच अंदाजे र. .५ लाखास मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक :१०० वषय मांक : २ 

दनांक : ०७/०९/२०१६   
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक - मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
 खालील कामां या अंदाजप क य र कमेम ये सुधारणा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

अ. . पान 
. 

अ.
. 

लेखािशषक कामाचे नाव मुळ 
अंदाजप क य 
र कम 

सुधार त 
अंदाजप क य 
र कम 

१ ६५ ६३ शाळा मैदान 
आ ण डा 
संकुल 
उभारणे व 
दु ती करण े

भाग .१७ म ये 
रे वेलाईन या 
कडेची जागा 
सुशोिभकरण क न 
वकसीत करण.े 

४,००,००,००० ११,००,००,००० 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक :१०१ वषय मांक : ३ 

दनांक : ०७/०९/२०१६   
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक - मा.गोर  लोखंडे 

संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव – 

  रावेत येथील ह केव ती, ल मीनगर प रसरातील ड .पी.र ते वकिसत करणे (िन. . 
था/अ/HO/१८/११/२०१५-१६) या कामातून भाग .१९ मधील इतर र यांची कामे क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक :१०२ वषय मांक : ४ 

दनांक : ०७/०९/२०१६   
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक - मा.गोर  लोखंडे 

संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव – 

   भाग .१९ वा हेकरवाड  मधील िशंदेव ती येथील बी.आर.ट .एस.र ता ते रे वे 
लाईन पयतचा र ता वकिसत करणे (िन. .५५/१६/२०१५-१६) या कामात िशंदेव ती येथील 
बी.आर.ट .एस.र ता ते रे वे लाईन पयतचा र ता ऐवजी भाग .१९ मधील इतर र यांची 
कामे क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक :१०३ वषय मांक : ५ 

दनांक : ०७/०९/२०१६   
सुचक - मा.नंदा ताकवण े         अनुमोदक - मा.नीता पाडाळे 

संदभ:- मा.नंदा ताकवण,े मा.नीता पाडाळे यांचा ताव – 

  िन वदा .४७/१५ भाग .२१ मधील एस.के.एफ. जवळ या ना या या साईडने 
ता वत केले या फुटपाथमुळे एस.के.एफ.कॉलनीतील प रसरात शांतता भंग होईल असे 

नाग रकांचे हणणे अस यान े यानंी कामास वरोध के यामुळे सदरचे कामात थळ बदल 
क न उ ोगनगर भागातील फुटपाथ व अनुषंिगक कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 

 
                                          
 
 
 

                                                (नंदा वकास ताकवण)े   

                                                      सभापती                                                      
              वधी सिमती 

                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                      पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४७२/२०१६ 

दनांक : ०८/०९/२०१६     
 
 
 

            

                                       
                                                         नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

 

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


