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

कायप का मांक - ६ 
सभावृ ांत 

दनांक - २०/०७/२०१८                                वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
२०/०७/२०१८ 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.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

  ३. मा.लांडगे राज  कसनराव 

  ४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

  ५. मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

  ६. मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

  ७. मा.कदम िन कता अजुन 

 
 या िशवाय मा.आ ीकर – अित.आयु  (१), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.च हाण 
– कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------  
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आल.े 

 
वषय .३) मा.द ा य (काका) बाबुराव साने, वरोधी प नेता यांना मा.महापािलका सभा माहे 

जुलै २०१८ या सभेस अनुप थत राहणेस परवानगी िमळणेबाबत – मा.संिगता 
ता हाणे, मा.उषा ढोरे यांचा ताव. 

वषय .४) भाग .२१ पंपर गांव म ये कािशबा िशंदे सभागृह पं पंग टेशन ड .पी.र याने 
बाधीत होत अस याने यासाठ  पयायी यव था करणेचे कामातून भाग .२१ 
मधील जलिन:सारण वभाग वषयक कामे करणेबाबत – मा.उषा ढोरे, मा.राज  
लांडगे यांचा ताव. 

वषय .५) सांगवी येथील वसंतदादा पाट ल पुतळा थलांतर करणे व चौक सुशोिभकरण 
करणेबाबत – मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 

वषय .६) भाग .४१ गांधीनगर येथील यायामशाळेचे नुतनीकरण करणे या कामा या   
थळबदलाबाबत – मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव. 

---------- 
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     दनांक ०६/०७/२०१८ व १३/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ५) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 

ठराव मांक - १९      वषय मांक - ०१ 
दनांक - २०/०७/२०१८     वभाग – शासन 

सुचक : मा.राज  लांडगे     अनुमोदक : मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३३४/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

  वषय – “ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )” अिभनामाच ेपद सरळसेवा वेशाने  

                 भरणेकामी कमचार  िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांना  

                 िनयु  देणेस मा यता िमळणेबाबत. 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - २०      वषय मांक - ०२ 

दनांक - २०/०७/२०१८     वभाग – शासन 

सुचक : मा.उषा ढोरे      अनुमोदक : मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३३५/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

      वषय – “ ीरोग व सुतीशा  त ” अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने भरणेकामी 
              कमचार  िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांना िनयु  देणेस मा यता 
              िमळणेबाबत. 

वषय मांक ०२ 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 - २१       वषय मांक - ०३ 

दनांक - २०/०७/२०१८      

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

संदभ – मा.संिगता ता हाणे, मा.उषा ढोरे यांचा ताव – 

       जगतगु  संत तुकाराम महाराज पालखी नुकतीच आप या शहरात माग थ झालेली आहे.   
सदर पालखी बरोबर पंढरपुरला जाणेसाठ  मा.द ा य (काका) बाबुराव साने, वरोधी प नेता यांनी 
माहे जुलै २०१८ रोजी होणा-या मा.महापािलका सभेस अनुप थत राहणेस परवानगी देणेबाबत 
वनंती केलेली अस याने मा.द ा य (काका) बाबुराव साने, वरोधी प नेता यांनी माहे जुलै 
२०१८ रोजी होणा-या मा.महापािलका सभेस अनुप थत राहणेस परवानगी देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २२       वषय मांक - ०४ 

दनांक - २०/०७/२०१८      

सुचक : मा.उषा ढोरे       अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

       भाग .२१ पंपर गांव म ये कािशबा िशंदे सभागृह पं पंग टेशन ड .पी.र याने बाधीत 
होत अस याने यासाठ  पयायी यव था करणे (िन वदा .७/१/२०१६-१७) या कामाच ेआदेश 
मे.संक प क शन यांना दनांक २८/०७/२०१७ रोजी दे यात आलेले आहेत.  सदर 
कामांतगत कािशबा िशंदे सभागृह पं पंग टेशन थलांतर त कर याचे काम सु  असून २० ते २५ 
ट के कामाची पुतता झालेली आहे. परंतु भागाम ये अमृत योजनेअंतगत कासारवाड  
मैलाशु द करण क  ते भाटनगर पंपर गाव माग पवना नद कडेने १००० मीमी यासाची अंदाजे ६ 
कमी गु वनिलका टाक या या कामास सु वात कर यात येणार आहे.  सदर कामामुळे पंपर  
वाघेरे, पंपर  लो ले हल, वैभवनगर व डल स पंपहाऊस आव यकता नस यामुळे बंद कर यात 
येऊ शकतात.  यामुळे कािशबा िशंदे सभागृह पं पंग टेशन थलांतर त कर याचे काम के यास 
सदरचा खच वाया जाणार आहे.  तर  सदर कामांतगत भाग .२१ पंपर गाव म ये कािशबा 
िशंदे सभागृह पं पंग टेशन ड .पी.र याने बािधत होत अस याने यासाठ  पयायी यव था 
करणे या कामातून भाग .२१ मधील इतर  जलिन:सारण वभाग वषयक कामे करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २३       वषय मांक – ०५ 

दनांक – २०/०७/२०१८      

सुचक : मा.उषा ढोरे       अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

        सांगवी येथील वसंतदादा पाट ल पुतळा थलांतर त करणे व चौक सुशोिभकरण करणे 
या कामाची िन वदा नोट स मांक ३/५४/२०१५-१६ आहे व सदर कामाचे आदेश .क /ेिन.क/ 
का व/५९६/२०१५, द.२७/११/२०१५ दे यात आलेले आहेत.  या कामांतगत भाग .३२ सांगवी 
येथे व वध  ठकाणी मा.नगरसद यांचे सुचनेनुसार थाप य वषयक कामे करणे असा बदल 
करणेस 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 - २४       वषय मांक – ०६ 

दनांक – २०/०७/२०१८      

सुचक : मा.उषा ढोरे       अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क काय े ातील भाग .४१ गांधीनगर येथील 
यायामशाळेचे नुतनीकरण करणे या कामाचा आदेश िन वदा ५४/०१/२०१७-१८ अ वये दनांक  
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२२/०१/२०१८ रोजी दे यात आलेला आहे. परंतु भाग .४१ मधील यायामशाळे या 
इमारतीकामी चरल ऑ डटर या अहवालानुसार प हला मजला धोकादायक असून तो पाडणे 
आव यक आहे.  तर  तुत प हला मजला पाडणेबाबत कायवाह  करणे व रा हलेले िश लक काम 
भाग .९ मधील व वध भागांम ये थाप य वषयक कामे करणेबाबत सदर या कामाचा 
थळबदल भाग .९ म येच कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

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

    
(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/४५९/२०१८ 

दनांक : २१/०७/२०१८ 
 
 
 

                                                        

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

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