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

कायप का मांक - २३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०३/०३/२०१८                     वेळ - दुपार ०३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार दनांक 
०३/०३/२०१८ रोजी दपुार  ०३.०० 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.कोकणे संतोष अंकुश 

६. मा.जावेद रमजान शेख 

 ७. मा.यादव मीनल वशाल  
 

यािशवाय मा.उ हास जगताप -  नगरसिचव 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 .३) सभा आयोजनाबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव. 
वषय .४) वॉड .६३ नािशक फाटा चौक येथे व छता गृह बांधणेबाबत – मा.अ नी जाधव,  

           मा.सरेुश भोईर यांचा ताव. 
वषय .५) वॉड .६३ म ये न वन संडास लॉक बांधणेबाबत - मा.अ नी जाधव, मा.सुरेश 

           भोईर यांचा ताव. 
वषय .६)  िसमािभंती या कामाबाबत - मा.अ नी जाधव, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

---------- 
          दनांक २३/०२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – २२) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.. 

---------- 
ठराव मांक – ८६       वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०३/०३/२०१८      

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. 
---------- 
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ठराव मांक – ८७      वषय मांक – ०२ 
दनांक – २३/०२/२०१८     वभाग – अ भाग ( थाप य) 
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/न/का व/१४८/२०१८ द.०२/०२/२०१८  

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       भाग मांक २५ भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणे (“िन वदा 
.२०/३१ -२०१७ -१८  ” ) िन वदेअंतगत कामात नाग रकां या सोयीसाठ  थळ बदल क न नवीन 
भाग मांक १४ काय े ातील काळभोरनगर स.न.६४ काळभोर इंड यल इ टेट येथील 

अंतगत र ते डांबर करण करणेस मा यता देणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक – ८८        वषय मांक – ०३ 
दनांक – ०३/०३/२०१८      

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

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

                पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक १६/०३/२०१७ ची पा क 
सभा मंगळवार दनांक २७/०३/२०१८ रोजी दुपार २.०० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ८९        वषय मांक – ०४ 
दनांक – ०३/०३/२०१८      

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

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

       वॉड .६३ नािशक फाटा चौक येथे व छतागृह बांधणेसाठ  िन वदा .५४/२७-२०१७-१८ 
िन वदा र. .१५,००,०००/- हे िन वदेचे काम करणेत येत आहे.  परंतु नािशक फाटा चौकात व छता 
गृहाक रता जागा उपल ध नाह .  यामुळे मा.नगरसद य यांनी सदर कामातून भाग .२० येथील 
व छतागृहांची दु ती करणेचे सुच वले आहे.  तर   िन वदा .५४/२७-२०१७-१८ कामातून भाग 
.२० येथील व छतागृहांची दु ती करणेचे थळबदलाचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी करावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ९०        वषय मांक – ०५ 
दनांक – ०३/०३/२०१८      

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

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

    वॉड .६३ म ये न वन संडास लॉक बांधणेसाठ  िन वदा .५४/२१-२०१७-१८ िन वदा 
र. .१५,००,०००/- हे िन वदेचे काम करणेत येत आहे.  परंतु नािशक फाटा चौकात व छता 
गृहाक रता जागा उपल ध नाह .  यामुळे मा.नगरसद य यांनी सदर कामातून भाग .३० येथील 
व छतागृहांची दु ती करणेचे सुच वले आहे.  तर   िन वदा .५४/२१-२०१७-१८ कामातून भाग 
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.३० येथील व छतागृहांची दु ती करणेचे थळबदलाचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी करावी. 

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

ठराव मांक – ९१      वषय मांक – ०६ 
दनांक – ०३/०३/२०१८      

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

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

       मधुबन भाग .५९ मनपा वकास आराखडयातील ता यात येणा-या जागांचे िसमांकन 
क न िसमािभंत बांधणे (िन वदा नोट स .४२/४१-२०१७-१८ कामाचा आदेश . था/िन/क-मु य 
/८३/२०१८, द.३०/०९/२०१७) या कामांतगत व सांगवी भाग .३२ मधील PWD मदैानावर ल 
बॅडिमंटन हॉल लगत या िसमािभंती या व तार करणाचे काम व इतर थाप य वषयक कामे 
कर याचे थळबदलाचे तावास 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/१०२/२०१८ 

दनांक : १४/०३/२०१८                                                                                                                        

                                    
नगरसिचव 

                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

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


