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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - ०३ 
सभावृ ांत 

दनांक – १८/१२/२०२०                                          वेळ – दुपार ३.०० वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१८/१२/२०२० रोजी दुपार ३.०० 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. वीनल क पल हे  े - सभापती 
  २. मा.भ डवे संिगता राज  
 ३. मा.सजुाता सुिनल पालांडे 
  ४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
  ५. मा.सुल णा राज ूधर 
 ६. मा.पौ णमा र वं (आ पा) सोनवणे 
 ७. मा.अिमत राज  गावडे 

     

       या िशवाय मा.लोणकर- उप आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.इंदलकर - उप 
आयु , मा.खांडेकर- सहा.आयु  ,मा.वाघुंडे- काय.अिभयंता, मा.गावडे-मु य अ नशमन अिधकार , 
मा.डॉ.साळवे- अित.आरो य अिधकार , मा.जोशी, मा.बाराथे- लेखािधकार , मा.पानसरे- भांडार 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
----------  

 

 
     उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल  

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 

सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वधी सिमतीची दनांक १८/१२/२०२० ची पा क 
सभा शु वार दनांक ०१/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

 

सभापती - शु वार दनांक ०१/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत  

          येत आहे. 
 

                         ( वीनल क पल हे े) 

                       सभापती 
                  वधी सिमती 

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

कायप का मांक - ०३ 
सभावृ ांत 

( दनांक १८/१२/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०१/०१/२०२१                               वेळ – दुपार २.४५ वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची द.१८/१२/२०२० ची तहकूब 
सभा शु वार दनांक ०१/०१/२०२१ रोजी दुपार २.४५ 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. वीनल क पल हे  े - सभापती 
  २. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
 ३. मा.गोफण ेअनुराधा दे वदास 
  ४. मा.सुल णा राजू धर 
 ५. मा.पौ णमा र वं (आ पा)सोनवण े 

     
       या िशवाय मा.लोणकर-उप आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.अिनल रॉय- 
आरो य वै कय अिधकार , मा. करण गायकवाड- जनसंपक अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

----------  
 
 

ठराव मांक – १०         वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०१/०१/२०२१      वभाग – थाप य उ ान  
सुचक : मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक : मा.पौ णमा सोनवण े
 संदभ - मा.महापािलका अित.आयु (१) यांचे प  . था/उ ान/१२९/२०२० द.९/१२/२०२० 

           मा.महापािलका अित.आयु (१) यांनी िशफारस केलनेुसार 
           तळवडे गायरान जागेस तारकंुपन / िसमािभंत / पाथवे करणबेाबत मा.नगरसद य यांनी 
द.१५/१०/२०२० या प ा वये कळ वले आहे. उ ान वभागान े द.०१/१०/२०२० या प  
जा. .उ ान/०४/का व/३७३/२०२० अ वये सदर कामासाठ  वृ संवधन वभागाचे सन २०२०-२१ 
चे अंदाजप कातील ‘गायराने व मोक या जागे अंतगत र ते क न वृ ारोपन करण’े या 
लेखािशषावर उपल ध असले या तरतुद मधुन सदर कामासाठ  तरतुद उपल ध क न दली आहे. 
उपरो  वषयांक त कामांसाठ  कर यात आले या उ ान वभागाकड ल तरतुद  वाप न थाप य 
उ ान वभागामाफत खालील नमुद कामे करणे िनयो जत आहे. या वभागामाफत खालील नमुद 
कामे तां क मा यता घेवून िन वदा काढून करणेसाठ  सदर कामास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 
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अ. . लेखािशष पान ./ 
अ. . 

कामाचे नांव शासक य  
मा यता र. . 

१ वृ संवधन ६-७-३६ गायराने व मोकळया जागा  
अंतगत र ते क न वृ ारोपण करणे. 

 

 --//--  १) भाग .१२ तळवडे गायरान 
मशानभूमी बाजूकड ल सीमािभंत 

दु ती करणे, तारकंुपण करणे व इतर 
कामे करणे. 

५०,००,००० 

 --//--  २) भाग .१२ तळवडे गायरान मु य 
वेश ारा जवळ ल व एम आय ड  सी 

बाजूकड ल सीमािभंत दु ती करणे, 
तारकंुपण करणे व इतर कामे करणे. 

५०,००,००० 

 --//--  ३) भाग .१२ तळवडे गायरान मधील 
उ ानासाठ  पाथवे करणे व इतर 
आव यक कामे करणे 

५०,००,००० 

      
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

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

( वीनल क पल हे )े 

सभापती 
वधी सिमती                                                        

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/०५/२०२१ 
दनांक : ०१/०१/२०२१         

                                                                                             
                                                                                                     ( 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. 


