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

कायप का मांक – १३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०४/०३/२०१६                       वेळ – दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०४/०३/२०१६ 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.ताकवणे नंदा वकास   - सभापती 
२. मा.भारती फरांदे 

३. मा.पाडाळे िनता वलास 

४. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.कुटे चा शीला भाकर 
 

या  िशवाय मा.डोईफोडे - सहा आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.काटकर 
- शासन अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामाकाजाम ये दाखल 
क न घे यात आले. 
  
वषय .४)  िचखली येथील पा याची उंच टाक  भरणेक रता पाईपलाईन टाकण े- मा.सुरेश 

हे े, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव. 
 

वषय .५) मौजे पंपळे गुरव येथील आर ण .३४७ खेळाचे मैदान या आर णास 
िसमािभंत बांधणे या कामांतगत पंपळे गुरव यथेील थाप य वषयक कामे 
करणेबाबत  - मा.सुरेश हे े, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव. 

 

--------- 
 

 दनांक २५/०२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १२ ) सभावृ ांत  
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

--------- 



 

 

2
 

ठराव मांक : ५६   वषय मांक : १ 

दनांक : ०४/०३/२०१६     वभाग - आकाशिच ह परवाना 
सुचक : मा.सुरेश हे े अनुमोदक : मा.गोर  लोखंडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/२/का व/१५५/२०१६, द.०९/०२/२०१६ 

  वषय - सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह परवाना फ  चे दर  

               िन तीबाबत... 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक : ५७  वषय मांक : २ 

दनांक : ०४/०३/२०१६     वभाग - आकाशिच ह परवाना 
सुचक : मा.आर.एस.कुमार अनुमोदक : मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/२/का व/१५३/२०१६, द.०९/०२/२०१६ 

  वषय - सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाक रता उ ोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना 
              फ  चे दरवाढ स मा यता िमळणेबाबत ... 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक : ५८  वषय मांक : ३ 

दनांक : ०४/०३/२०१६     वभाग - शासन 
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर अनुमोदक : मा.सुरेश हे  े

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/०७/का व/६१/२०१६, द.१२/०२/२०१६ 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण)  

               िनयम २०१६ व आकृतीबंध ... 
वषय मांक ३ 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 : ५९  वषय मांक : ४ 

दनांक : ०४/०३/२०१६     
सुचक : मा.सुरेश हे े अनुमोदक : मा.गोर  लोखंडे 

संदभ : मा.सुरेश हे े, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव – 

  िचखली येथील पा याची उंच टाक  भरणेकर ता पाईपलाईन टाकणे हे काम यावष  पूण 
होणे गरजेचे असून हे काम पूण करणेसाठ  १) िचखली येथील हे ेव ती, ता हाणेव ती, येथे 
पाणीपुरवठा सुधारणेक रता पाईपलाईन टाकणे, २) िचखली साने चौक ते नेवाळेव ती िचखली येथे 
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पाणीपुरवठा सुधारणेक रता पाईपलाईन टाकणे या कामामधून सदरचे काम पूण क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ६० वषय मांक : ५ 

दनांक : ०४/०३/२०१६     
सुचक : मा.सुरेश हे े अनुमोदक : मा.गोर  लोखंडे 

संदभ : मा.सुरेश हे े, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव – 

       मौजे पंपळे गुरव येथील आर ण .३४७ खेळाचे मैदान या आर णास िसमािभंत बांधणे 
(िन वदा .५०/०२/२०१४-१५) चे कामाचे आदेश ठेकेदार मे.साई भा क शन यांना 
द.२४/०७/२०१५ रोजी देणेत आलेले असून कामाची मुदत ०९ म हने हणजेच २३/०४/२०१६ अखेर 
पयत आहे. पंपळे गुरव येथील आर ण .३४७ खेळाचे मैदान या आर णाची काह  जागा मनपा या 
ता यात नस याने तेथील नाग रकांचा काम करणेस वरोध आहे.  तसेच सदर कामामधून भागातील 
व वध थाप य वषयक वकास कामे,  करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेबाबत 
मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.  यामुळे मौजे पंपळे गुरव येथील आर ण .३४७ खेळाचे 
मैदान या आर णास िसमािभंत बांधणे या कामातून मौजे पंपळे गुरव येथे थाप य वषयक वकास 
कामे, करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

                                                   ( नंदा वकास ताकवणे )   

                                                        सभापती                                                      
                      वधी सिमती 

                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                          पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१५२/२०१६ 

दनांक : ०९/०३/२०१६     

                                                                                                        
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.  


