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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- १७ 

स भा वृ ां त 
दनांक ३/१०/२०१८                                        वेळ-दुपार  १२.०० वाजता 
-----------------------                                    -------------------------   
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा बुधवार  द.३/१०/२०१८ 

रोजी द ुपार  १२.०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत 
करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उप थत होते. 

 
१) मा.ल ढे न ता योगेश                         सभापती 
२) मा.अ नी संतोष जाधव 

३) मा.सार का िशवाजी स ते 
४) मा.वसंत भाकर बोराटे 
५) मा.बोइनवाड यशोदा काश  
६) मा.लांडगे सा रका संतोष  
७) मा.लांडगे राज  कसनराव 

   ८) मा.राहूल हनुमंतराव भोसले 
   ९) मा.समीर मोरे र मासुळकर  

१०) मा.धावडे गोपीकृ ण भा कर                     वकृत सद य 

११) मा.सागर सुखदेव हंगणे                          वकृत सद य 

१२) मा. ीमती वैशाली शांत खाडये                   वकृत  सद य 
        

  यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार , मा. दप मुथा – शासन अिधकार , मा.संजय घुबे-
कायकार  अिभयंता थाप य, मा.राज  पवार – कायकार  अिभयंता पापु,मा.एन.के.देशमुख – कायकार  
अिभयंता वदयुत ,मा.दवंडे- उपअिभयंता पापु, वाईकर- उपअिभयंता े नेज, ी.पुसाळकर-  उपअिभयंता  
थाप य,मा.बाळु लांडे – उपअिभयंता वदयुत मा.बी.बी.कांबळे-सहा.आरो यािधकार , ी.एस. ह .कांबळे-

लघुलेखक, ी.दवाळे,  झटे, उ जीनवाला - आरो य िनर क, ीमती दमयंती पवार- किन  अिभयंता 
वदयुत, ी.केदार किन  अिभयंता वदयुत  हे अिधकार  / कमचार  सभेस उप थत होते. 

मा.सभापती-  उप थत स मा.सद य/सद या, अिधकार  / कमचार  सवाचे वागत क न सभा 
कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
  उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आले. 
वषय मांक- २) कलम २०५ अ वये भाग .२ िचखली मधील र ते घोषीत करणेबाबत-  
               मा.राहूल जाधव,मा.अ नी जाधव  यांचा ताव. 
वषय मांक- ३) केट ंग रंक मैदानाला कै.पै.मा ती नाना कंद असे नांव देणेबाबत- मा.न ता ल ढे, 
               मा.अ नी जाधव  यांचा ताव. 
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वषय मांक- ४) भाग . ८ मधील ित पती चौक ते पुणे नािशक हायवे पयतचा स.नं.९४ व 
              ९५ म ये असलेला अधवट र ता ता वत २४ मीटर र ता कमी क न १२ 
              मीटरचा करणेबाबत- मा.न ता ल ढे,मा.अ नी जाधव  यांचा ताव. 
वषय मांक-५) मा.क भाग सिमती सभा आयोजनाबाबत-मा.न ता ल ढे, मा.सार का लांडगे यांचा 
              ताव. 
                                         -----                             

  दनांक ४/९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केले. 

        
ठराव मांक – २५                               वषय मांक- १ 
दनांक-३/१०/२०१८       
सुचक-मा.समीर मासुळकर                         अनुमोदक- मा.वसंत बोराटे                           

   संदभ- मा. े ीय अिधकार  क यांचे जा. .क े/सभा/का व /६१/२०१८ द.२६/९/२०१८ 
         तावात नमुद केले माण े“क” भाग सिमती नामिनदिशत सद य यांना आयडट  
  काड, हजीट ंग काड, िशफारस प ,लेटरपॅड इ याद  सु वधा महापािलके या भांडार वभागामाफत 
  उपल ध क न दे यास धोरण िन त करणेस  मा यता देणेकामी मा. वधी सिमती सभेकडे 
  िशफारस करणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा. वधी सिमती सभेकडे 
  पाठ वणेत यावा.  

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                ---- 
         सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – २६                               वषय मांक- २ 
दनांक-३/१०/२०१८       
सुचक-मा.अ नी जाधव                           अनुमोदक- मा. न ता ल ढे                           

   संदभ- मा.राहूल जाधव,मा. अ नी जाधव यांचा ताव. 
        भाग .२ िचखली  मधील कलम २०५ अ वये खालील माणे र ते घोषीत  
  करणेत यावेत. 

१) भाग .२ िचखली गट नं.६०६ ते ६६३ म ये ७ मीटर ं द चा र ता आहे तो ९ मी.करणेत 
यावा. 

२) भाग .२ िचखली गट नं.६६९ ते ६८० (जुना) कुदळवाड  रोड १२ मीटर ं द चा आहे तो 
जु या रेखांकनानुसार ९ मी.करणेत यावा. 

३) भाग .२ िचखली गट नं.४९५ आ ण ४९२ मधील ९ मीटर ं द चा करणेत यावा.  
४) भाग .२ िचखली गट नं.६०६ आ ण ६६९ मधील ७ मीटर ं द चा आहे तो ९ मी.करणेत 

यावा.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.   
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

                                ---- 
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 ठराव मांक – २७                               वषय मांक- ३ 
 दनांक-३/१०/२०१८       
 सुचक-मा. न ता ल ढे                           अनुमोदक- मा. अ नी जाधव 

    संदभ- मा. न ता ल ढे,मा. अ नी जाधव यांचा ताव. 
    क े ीय भागांतगत . .८ से.नं.३ येथे न याने सु  असले या आंतररा ीय केट ंग रंक 
मैदानाला “कै.पै.मा ती नाना कंद” असे नांव दे यास मा यता देणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.   

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                ---- 
 

ठराव मांक – २८                               वषय मांक- ४ 
दनांक-३/१०/२०१८       
सुचक-मा. न ता ल ढे                            अनुमोदक- मा.अ नी जाधव                       

   संदभ- मा.न ता ल ढे,मा. अ नी जाधव, यांचा ताव. 
         भाग . ८ म ील ित पती चौक ते पुणे नािशक हायवे पयतचा पुव आ ण 
   पिशचमेचा स.नं.९४ व ९५ मधील अधवट र ता २४ मीटर ं द चा ता वत आहे परंतु 
   थािनक शेतक-यांचे या र यामुळे काह च े  िश लक राहत नाह . तसेच संबंिधत  
   शेतक-यांचा सदर र यांस वरोध आहे. यामुळे सदर २४ मीटर ं द र याची ं द  कमी 
   क न १२ मीटर ं द चा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत  
   येत आहे. तसेच सदर र याची आव यक कायवाह  मनपा या नगररचना व वकास 
   वभागामाफत करणेत यावी. सभावृ ांत  कायम होणेची वाट न पहाता सदर ठराव मा.महापािलका 
   सभेकडे पाठ व णेत यावा. 

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ---- 
 
ठराव मांक – २९                               वषय मांक- ५ 
दनांक-३/१०/२०१८       
सुचक-मा.न ता ल ढे                             अनुमोदक- मा. सार का लांडगे                           

   संदभ- मा.न ता ल ढे,मा.सार का लांडगे यांचा ताव. 
         मा.क भाग सिमतीची मािसक सभा येक म ह याचे प ह या बुधवार  दुपार  १२.०० 
  वा.आयो जत करणेत यावी.  
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                ---- 
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             सवाचे आभार मानून सभा संप याचे मा.सभापती यांनी जाह र केले.  
                                                                   
                                                                    सह / 

        (सौ.न ता योगेश ल ढे ) 
                                                 सभापती 
                                                                          क भाग सिमती, भोसर  २६. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

-क ेका/का व/६१/२०१८. 
दनांक  ५ /९/२०१८ 
                                                                          सह / 

शासन अिधकार  

                                                    तथा सिचव सभाशाखा 
                                                    क भाग सिमती 

                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
त-सव संबंिधत वभाग 

 


