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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - १४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १६/११/२०१८                                       वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१६/११/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० 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.माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई  - सभापती 
   २. मा.पवार मिनषा मोद 

   ३. मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

   ४. मा.लांडगे राज  कसनराव 

 ५. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

         ६. मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाणे 

    ७. मा.कदम िन कता अजुन 
   
        या िशवाय मा.खोराटे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे – 
शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
----------  

   
  उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 
 
वषय .२) मा. वधी सिमती ठराव .६१ वषय .५ द.०२/११/२०१८ म ये दु ती करणेबाबत – 

मा.संिगता ता हाणे, मा.उषा ढोरे यांचा ताव. 
वषय .३) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील व वध डा पधा उदघाटन समारंभ व व वध 

मनपा समारंभासाठ  मंडप यव था करणे या कामा या थळबदलाबाबत – मा.मिनषा 
पवार, मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव. 

वषय .४) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील इतर काय मासाठ  यव था करणे या 
कामा या थळबदलाबाबत – मा.संिगता ता हाणे, मा.उषा ढोरे यांचा ताव. 

---------- 
   

  दनांक ०२/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १३) चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------- 
 



 2 
 

 

ठराव मांक - ६३           वषय मांक - ०१ 

दनांक - १६/११/२०१८      वभाग – आकाशिच ह परवाना 
सुचक : मा.मिनषा पवार     अनुमोदक : मा.िन कता कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/४/का व/११७/२०१८, द.२०/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह वभागामाफत खाजगी व   
महानगरपािलके या जागेत जा हरात करणेसाठ  दे यात येणा-या परवानगीसाठ  आव यक असलेले 
बा  जा हरात धोरण ( Outdoor Advertising Policy )  ठर वणेकामी प  अ म ये ( मराठ  व 
इं जी ) तयार करणेत आलेले आहे.  यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 

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

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 
 

ठराव मांक - ६४           वषय मांक - ०२ 

दनांक - १६/११/२०१८       

सुचक : मा.संिगता ता हाणे     अनुमोदक : मा.उषा ढोरे 

संदभ – मा.संिगता ता हाणे, मा.उषा ढोरे यांचा ताव  - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क काय े ातील भाग .२८ मासुळकर येथील यशवंतनगर 
चौकाचे सुशोिभकरण करणे या कामाचा आदेश िन वदा मांक ५३/३१-२०१७-१८ अ वये दनांक 
२३/०१/२०१८ रोजी दे यात आलेला असून भाग .९ मधील व वध भागाम ये थाप य वषयक व 
दु तीची कामे करणेसाठ  सदर कामा या थळबदलाबाबत या वषयास मा. वधी सिमती ठराव .६१ 
वषय .५ दनांक ०२/११/२०१८ या ठरावाम ये दु ती कामाची िन वदा र. .२,३३,८००/- ऐवजी  
कामाची िन वदा र. .२३,३३,८००/- या माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ६५           वषय मांक - ०३ 

दनांक - १६/११/२०१८       

सुचक : मा.मिनषा पवार      अनुमोदक : मा.संिगता ता हाणे 

संदभ – मा.मिनषा पवार, मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव  - 
       भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील व वध डा पधा उदघाटन समारंभ व व वध 
मनपा समारंभासाठ  मंडप यव था करणे (िन वदा मांक ११/१८-२०१७-१८) या कामामधून पंपर  
िचंचवड े ातील भाग .९ म ये सालाबाद माणे पुर कृत केले या म हला बचत गटांना ो साहन 
देणेकामी दवाळ  सणािनिम  टॉल माफकदरात उपल ध क न देणेत आले होत.े या अनुषंगाने 
सदर ठकाणी म हला बचत गटांना ो साहन देणेकामी दवाळ  सणािनिम  व तुंचे दशन व ित 
टॉल र. .२००/- दराने उपल ध क न देणेस मा. थायी सिमतीने ठराव .११५१, द.१०/१०/२०१७ 
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रोजी मा यता देणेत आलेली आहे. मा.नगरसद य यां या मागणीनुसार ७० टॉल १५ X १० फुट 
साईजचे मंडप टाकणेत आलेले होते.  सदरचे काम पणू झालेले असून सदर कामाचे देयक अदा करणे 
व कामा या थळ बदलास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ६६           वषय मांक - ०४ 

दनांक - १६/११/२०१८       

सुचक : मा.संिगता ता हाणे     अनुमोदक : मा.उषा ढोरे 

संदभ – मा.संिगता ता हाणे, मा.उषा ढोरे यांचा ताव  - 
       भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील इतर काय मांसाठ  यव था करणे (िन वदा मांक 
०३/५४-२०१७-१८) या कामामधनू भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील फुटबॉल पधा 
काय मासाठ  मंडप यव था करणेत आलेली होती.  सदरच ेकाम पूण झालेले असून सदर कामाचे 
देयक अदा करणे व कामा या थळबदलास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

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

   (माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई) 

      सभापती 
      वधी सिमती 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७३२/२०१८ 

दनांक : १६/११/२०१८ 
 
 

                                                          
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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


