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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत [ कायप का मांक १० ] 

दनांक : १७ /१२/२०१६                वेळ : दुपार १२.०० वा. 
----------------------------------------------------------------------------------- ----------   
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माहे डसबर २०१६ ची 
मािसक सभा शिनवार दनांक १७/१२/२०१६ रोजी द.ु १२.०० वाजता अ े ीय 
कायालयातील “  राजमाता जजाऊ सभागृह  ” येथे आयो जत करणेत आली होती. 
सदर सभेस खालील स मा. सद य/सद या उप थत होते. 
 
1. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव    सभापती 

2. मा. पा े राम संभाजी    सद य  
3. मा. बाबर शारदा काश   सद या    
4. मा. सुभ ा ई र ठ बरे    सद या  
5. मा. भारती फरांदे    सद या  
6. मा. आर.एस.कुमार    सद य  
7. मा. जावेद रमजान शेख   सद य   
8. मा. भालेराव ितभा ाने र   सद या  
9. मा. राजू िमसाळ     सद य    
10. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत    सद य  
11. मा. पवार मिनषा काळुराम   सद या   
12. मा. साद शे ट      सद य   
13. मा. सुजाता अ वनाश टेकवडे   सद या   
14. मा. काळभोर वैशाली जािलंदर   सद या    
15. मा. सितश झांबरे       वीकृत सद य  
16. मा. बेबीनंदा राम भ डव े   वीकृत सद या  
17. मा. िगर ष कुटे    वीकृत सद य 

 
तसेच  ीम. आशादेवी दुरगुडे  -  मा.  े ीय अिधेकार ,   ी संजय खाबडे   

–  मा. कायकार  अिभयंता, वदयुत , ी वशाल कांबळे , मा. कायकार  अिभयंता, 
पाणीपुरवठा , ीम.रेखा गाडेकर –  शासन अिधकार  तथा सिचव (सभाशाखा), ीम 
एल.एस.बाबर  -  उपअिभयंता, वदयुत, ी संजय काशीद – उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,   
ी. महादेव िशंदे – सहा. आरो यािधकार ,   इ. उप थत होते.  

  मा. सभापती, ी. पांढरकर िनलेश यांनी उप थत स मा. नगरसद य, 
नगरसद या व अिधकार  यांचे वागत क न सभा सु  करणेस अनुमती दली. 
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 यानंतर  मागील सभेचा सभावृ ांत [ द. ३०/११/२०१६ कायप का मांक ९  
] वाचून  कायम करणेत आला.  मा.  सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळचे 
वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
वषय मांक १ : मा. े ीय अिधकार , अ े ीय कायालय यांचेकड ल द. 
१५/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
 अ े ीय कायालय आरो य वभागाचे सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजप कामधील 
हॉटेल वे ट वाहतूक खच या लेखािशषामधील र.  २,००,०००/- इतक  तरतूद  औ णक 
धुर करणासाठ  इंधन खच या लेखािशषाम य े वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  
वषय मांक २ :  मा. सद या सुभ ा ठ बरे यांचा द. १७/१२/२०१६ रोजीचा ताव  

1. ठराव मांक ५१ वषय मांक २५ द. १०/८/२०१२ फुल-ेशाहू-आंबेडकर नगर 
ब ड ंग नंबर ए-३ समोर ल टेज 

2. ठराव मांक १५८ वषय मांक ९ द. ८/५/२०१३ माता रमाबाई आंबेडकर 
शाळा अंजठानगरची आरसीसी कमान 

3. ठराव  मांक ६६ वषय मांक ४ द. ३०/११/२०१६ भारतर  डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर वेश दार अजंठानगर  
   इ याद   ठराव मंजुर झाल ेआहेत. तर  यावर सौज य सौ. सुभ ाताई ई र 

ठ बरे अस ेनाव टाकणेबाबतचे उपसुचनेवर वचार करणे.                
वषय मांक ३ :  मा. सद या सुभ ा ठ बरे यांचा द. १७/१२/२०१६ रोजीचा ताव  
भाग मांक १० मधील अमृतानंदमयी ब ड ंग नंबर १ ते ११ व गती ा सपोट या 

मधून व मिशद या समो न क तुर  माकटपयत जाणा-या रोडला मा. ई र ठ बरे, 
माजी नगरसेवक माग अस ेनामकरण करणेबाबत वचार करण.े     
वषय मांक ४ :  मा. सद य  बाळासाहेब तरस   यांचा द. १७/१२/२०१६ रोजीचा 
ताव  

भाग मांक १८ कवळे येथे बहुउ ेिशय इमारतीचे भूिमपूजन झाल ेअसून िनयो जत 
इमारतीमधील दवाखा याला कै. जयंवतराव वामनराव तरस दवाखाना  तसेच सां कृितक 
भवनास कै. सौ. गंगुबाई कसनराव नेटके [ मा. सद य पंचायत सिमती हवेली  ] 
सां कृितक भवन अस ेनामकरण करणेबाबत वचार करणे.  
वषय मांक ५:मा. सद य  बाळासाहेब तरस यांचा द. १७/१२/२०१६ रोजीचा ताव  
  भाग मांक १८ कवळे येथील कै. म हारराव वठोबा तरस ाथिमक शाळा, 
वकासनगर येथील शाळेला ी शंकरराव व रामचं  गणपत तरस यांनी वत: या 
मालक ची जागा वनामोबदला शाळेला दलेली असून शाळे या जागेचा ७/१२ सु दा 
यांचे नाव ेआहे. सदर प रवाराचे वनंतीनुसार सदर शाळे या पाक गची मोकळ  जागा 

कराटे िश णाला दे यासाठ  सं याकाळ  ६ ते ८ या वेळेत ी वशाल शंकर तरस यांना 
वनामोबदला  कराटे िश णाकर ता  देणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे.                     
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 वर ल माणे ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घे यात आल.े  
ठराव मांक  : ८४   वषय  मांक : १ 
दनांक : १७/१२/२०१६  वभाग         :   आरो य  
सुचक  : मा.  साद शे ट   अनुमोदक       :  मा.  बाळासाहेब तरस   
   संदभ : मा.  े ीय अिधकार , अ े ीय कायालय यांचा द. १५/१२/२०१६ 
          रोजीचा ताव. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालय आरो य वभागाचे सन 
२०१६-१७ चे मूळ अंदाजप काम य ेऔ णक धुर करणासाठ  इंधन खच या लेखािशषावर 
र. .३,५०,०००/-इतक  तरतूद उपल ध आहे. या मधून डास ितबंधक उपाययोजनेकर ता 
औ णक धुर करणासाठ  आव यक डझेल खरेद साठ  करणेत येतो. माहे न हेबर २०१६ 
अखेर यापैक  र. . ३,४७,९७४/- इतका खच झालेला असून  र. . २,०२६/- इतक  
तरतूद िश लक आहे. माहे डसबर २०१६ ते फे ुवार  २०१७ अखेर या कालावधीसाठ  

य  होणारा खच वचारात घेता र. . २,००,०००/- इतक  तरतूद कमी पडणार आहे. 
याकर ता अ े ीय कायालयाचे आरो य वभागाकड ल सन २०१६-१७ चे मुळ 
अंदाजप कातील हॉटेल वे ट वाहतूक खच या लेखािशषावर ल र. . २५,००,०००/- मधून 
र. . २,००,०००/- इतक  तरतूद ऑ णक धुर करणासाठ  इंधन खच या लेखािशषावर वग 
करणेस मा यता दे यात येत आहे.           

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

ठराव मांक  : ८५    वषय  मांक : २ 
दनांक : १७/१२/२०१६   वभाग         :     
सुचक  : मा.  सुभ ा ठ बरे        अनुमोदक       :  मा. जावेद शेख    
  संदभ : स मा. सद या  सुभ ा ठ बरे  यांचा द. १७/१२/२०१६  रोजीचा ताव. 

1. ठराव मांक ५१ वषय मांक २५ द. १०/८/२०१२ फुल-ेशाहू-आंबेडकर नगर 
ब ड ंग नंबर ए-३ समोर ल टेज 

2. ठराव मांक १५८ वषय मांक ९ द. ८/५/२०१३ माता रमाबाई आंबेडकर 
शाळा अंजठानगरची आरसीसी कमान 

3. ठराव मांक ६६ वषय मांक ४ द. ३०/११/२०१६ भारतर  डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर वेश दार अजंठानगर  

      इ याद   ठराव मंजुर झाल ेआहेत. तर  यावर सौज य सौ. सुभ ाताई ई र 
ठ बरे अस ेनाव टाकणसे मा यता दे यात येत आहे.   

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 
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ठराव मांक  : ८६    वषय  मांक : ३ 
दनांक : १७/१२/२०१६   वभाग         :     
सुचक  : मा.  सुभ ा ठ बरे        अनुमोदक       :  मा. जावेद शेख    
    संदभ : स मा. सद या  सुभ ा ठ बरे यांचा द. १७/१२/२०१६  रोजीचा ताव. 
     भाग मांक १० मधील अमृतानंदमयी ब ड ंग नंबर १ ते ११ व गती 
ा सपोट या मधून व मिशद या समो न क तुर  माकटपयत जाणा-या रोडला मा. 

ई र ठ बरे, माजी नगरसेवक माग अस ेनामकरण करणसे मा यता दे यात येत आहे.    
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----- 
ठराव मांक  : ८७    वषय  मांक : ४ 
दनांक : १७/१२/२०१६   वभाग         :     
सुचक  : मा.  बाळासाहेब तरस       अनुमोदक  :  मा. सुजाता टेकवडे      
 संदभ : स मा. सद य  बाळासाहेब तरस, सद या सुमनताई नेटके  यांचा             
       द. १७/१२/२०१६  रोजीचा ताव  
     भाग मांक १८ कवळे येथे १५ दवसांपुव   बहुउ ेिशय इमारतीचे भूिमपूजन 
झाल ेअसून सदर  िनयो जत इमारतीमधील दवाखा याला कै. जयंवतराव वामनराव 
तरस दवाखाना  तसेच सां कृितक भवनास कै. सौ. गंगुबाई कसनराव नेटके [ मा. 
सद य पंचायत सिमती हवेली  ] सां कृितक भवन अस ेनामकरण करणेस मा यता 
दे यात येत आहे.     

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

ठराव मांक  : ८८    वषय  मांक : ५ 
दनांक : १७/१२/२०१६   वभाग         :     
सुचक  : मा.  बाळासाहेब तरस       अनुमोदक  :  मा. सुजाता टेकवडे      
संदभ : स मा.सद य बाळासाहेब तरस सद या सुमनताई नेटके यांचा  
      द. १७/१२/२०१६ रोजीचा ताव  

     भाग मांक १८ कवळे येथील कै. म हारराव वठोबा तरस ाथिमक शाळा 
वकासनगर येथील शाळेला ी शंकरराव व रामचं  गणपत तरस यांनी वत: या 
मालक ची जागा बनामोबदला शाळेला दलेली असून शाळे या जागेचा ७/१२ सु दा 
यांचे नावे आहे. सदर प रवाराचे वनंतीनुसार सदर शाळे या पाक गची मोकळ  जागा 

कराटे िश णाकर ता  दे यासाठ  सं याकाळ  ६ ते ८ या वेळेत ी वशाल शंकर तरस 
यांना वनामोबदला कराटे िश णाकर ता देणेसाठ  मा यता  येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----- 
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       वर ल माणे अ भाग सिमती या मािसक सभेचे कामकाज होऊन  मा. 
सभापती िनलेश पांढरकर  यांनी  वर ल मंजुर ठरावांवर  सभावृ ांत कायम हो याची 
वाट न पाहता कायवाह  सु  करणे या सुचना देऊन तुतची  सभा संपलेचे जाह र 
केले. 

 
                     सह /-   

(िनलेश शंकरराव पांढरकर) 
सभापती 

अ भाग सिमती 
. अ ेका /११/का व/४४२/२०१६ 
द.  २३/१२/२०१६ 
 
                                               सह /- 

शासन अिधकार  तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
अ भाग सिमती 
िनगड  - ४४ 

ित,  
सव संबंिधत वभाग  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


