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

कायप का मांक - ११ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०५/१०/२०१८                               वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०५/१०/२०१८ 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.पवळे सुमनताई मधुकर 
  ७. मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाणे  

  ८. मा.कदम िन कता अजुन 

  ९. मा.अड.सिचन सुरेश भोसले 
 
        या िशवाय मा.िचतळे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.सुपेकर, 
मा.मोरे,  – 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 आले. 

----------  
 
 

वषय .४) ब भागांतगत ख डे, चेस, को डिम स प दतीने भरणेचे कामास कामाची सुधार त 
शासक य मा यता िमळणेबाबत - मा.मिनषा पवार, मा.उषा ऊफ माई ढोरे यांचा 
ताव.    

वषय .५) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३७ द.१४/०९/२०१८ म ये दु ती करणेबाबत - 
मा.मिनषा पवार, मा.उषा ऊफ माई ढोरे यांचा ताव.    

वषय .६) पं.िचं.म.न.पा या सव वषय सिम यांची िनयमावली व कायदे वषयक धोरण तयार 
कर यासाठ  मा. वधी सिमतीची मा यता घेणेबाबत – मा.सिचन भोसले, मा.राज  
लांडगे यांचा ताव. 

---------- 
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          दनांक २१/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 
 

ठराव मांक - ४७          वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०५/१०/२०१८         वभाग – ‘अ’ े य कायालय 

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

संदभ – मा.अित. आयु  (२) यांचे प  .अ े/ था/का व/०६/६८/२०१८, द.२५/०९/२०१८ 

       वषय – व छ भारत अिभयानांतगत भाग .१९ मधील सावजिनक व छतागृहे 

              अ ावत करणे व नुतनीकरण करणेकामी शासक य मा यता देणेबाबत. 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

           
ठराव मांक - ४८          वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०५/१०/२०१८         वभाग – ‘अ’ े य कायालय 

सुचक : मा.उषा ऊफ माई ढोरे     अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 

संदभ – मा.अित. आयु  (२) यांचे प  .अ े/ था/का व/०७/०४/२०१८, द.२५/०९/२०१८ 

       वषय – व छ भारत अिभयानांतगत भाग .१४ मधील सावजिनक व छतागृहे 

              अ ावत करणे व नुतनीकरण करणेकामी शासक य मा यता देणेबाबत. 
वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक - ४९          वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०५/१०/२०१८         वभाग – ‘अ’ े य कायालय 

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

संदभ – मा.अित. आयु  (२) यांचे प  .अ े/ था/का व/०५/१०३/२०१८, द.२५/०९/२०१८ 

       वषय – व छ भारत अिभयानांतगत भाग .१५ मधील सावजिनक व छतागृहे  
               अ ावत करणे व नुतनीकरण करणे. 

वषय मांक ०३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक - ५०           वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०५/१०/२०१८          

सुचक : मा.मिनषा पवार       अनुमोदक : मा.उषा ऊफ माई ढोरे 

संदभ – मा.मिनषा पवार, मा.उषा ऊफ माई ढोरे यांचा ताव – 

     ब भागांतगत ख डे, चेस को डिम स प दतीने भरणे या कामास सन २०१७-१८ या 
अंदाजप कात र. .२७,००,०००/- इतक  शासक य मा यता आहे.  तथा प कामाची या ी 
वाढ यामुळे सदर कामास सुधार त शासक य मा यता घेणे आव यक आहे.  तर  सदर कामास 
सुधार त र. .५०,००,०००/- (वाढ व शासक य मा यता र. .२३,००,०००/-) इतक  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक - ५१          वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०५/१०/२०१८          

सुचक : मा.मिनषा पवार      अनुमोदक : मा.उषा ऊफ माई ढोरे 

संदभ – मा.मिनषा पवार, मा.उषा ऊफ माई ढोरे यांचा ताव – 

       मा. वधी सिमती सभा ठराव .३७, दनांक १४/०९/२०१८ मधील “ मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  ” या वा यापुढ ल सव मजकूर वगळून या ऐवजी “ उ  भंगार सा ह याची 
व  िललावाने करणे ऐवजी वभागाकडून चालू बाजारभावानुसार काढले या भंगार सा ह याचे 
एकूण अंदा जत मु यापे ा ५ ट के अिधक (जीएसट  सह) दराने मे. ट ल इं डया कंपनी 
(STEEL INDIA COMPANY) या ठेकेदारास थेट प दतीने उ  भंगार सा ह याची व  
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.” असा मजकूर 
समा व  कर यास मा यता दे यात येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक - ५२          वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०५/१०/२०१८          

सुचक : मा.सिचन भोसले         अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.सिचन भोसले, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

       पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेम ये अनेक सिम या शहर वकासासाठ  गठ त करणेत 
आले या आहेत.  सव सिम या शहरातील नाग रकांसाठ  व वध योजना राब वत आहेत.  परंतु 
या धोरणांचे जे िनकष ठर व यात येतात ते मा. वधी सिमती सभे या मा यतेने ठर व यात 
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यावेत.  शहरातील नाग रकांना या योजनांचा लाभ दे यासाठ  मह वाची िनयमावली तयार 
कर यात येत असते व अट  देखील ठर व यात येतात.  या सव वषयांची / िनयमांची मंजूर  
मा. वधी सिमती ारे दे यास मा यता दे यात येत आहे.  तसेच यानुसार सव वभागांना 
कळ वणेस 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/६६४/२०१८ 

दनांक : ०५/१०/२०१८ 
 
 

                                                                                                
(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. 


