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

कायप का मांक - २ 

सभावृ ांत 
 
दनांक - १८/०५/२०१८                            वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१८/०५/२०१८ 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.पवळे सुमनताई मधुकर 

  ६. मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

  ७. मा.कदम िन कता अजुन 

  ८. मा.अड.सिचन सुरेश भोसले 
 
 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.व ते – शासन अिधकार , हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
 
          उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आल.े 
 
वषय .४) भाग .३ िचखली येथील उंबर ओढयालगत जाणारा १८ मी. ड .पी. र या 

वकिसत करणे या कामातून िचखली हे ेवाड  व मोरे व ती मधील पाणीपुरवठा 
व जलिन:सारण वभागामाफत खोदलेले चेस तसेच र ते पावसाळयापूव  दु त 
करणेबाबत – मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव. 

 
वषय .५) भाग .४१ सन २०१७-१८ साठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व फुले जयंती 

महो सवासाठ  मंडप यव था करणेचे कामास सुधार त शासक य मा यता 
िमळणेबाबत - मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव. 

 
---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 

 

सुचक – मा.सुरेश भोईर     अनुमोदक – मा.सुमनताई पवळे 
 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व मान नगरसे वका मा.आरती च धे याचें पती 
कै.सुरेश च धे यांच ेनुकतेच द:ुखद िनधन झालेले असलेने तसेच सुमन पोपट काळोखे, सौ.शालन 
मा ती राऊत यांचेह  नुकतेच िनधन झालेले असलेने यांना आज या सभेत दांजली वाहून 
सभा शु वार दनांक – २५/०५/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
----------- 

 
 

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली ) 
 
 
 

मा.सभापती - शु वार दनांक – २५/०५/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० वाजेपयत सभा तहकूब 

            करणेत येत आहे. 
 
 
 
 
 

(माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई) 

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 - २ 

सभावृ ांत 

( दनांक १८/०५/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
दनांक - २५/०५/२०१८                            वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक १८/०५/२०१८ ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक २५/०५/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभसे 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.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

  ५. मा.कदम िन कता अजुन 

  ६. मा.अड.सिचन सुरेश भोसल े
 
 या िशवाय मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे – 
शासन अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

---------- 
अ) दनांक ०६/०४/२०१८ व ०९/०४/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २५) 

चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ) दनांक १०/०५/२०१८ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक ०१) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

ठराव मांक - ०४      वषय मांक - ०१ 

दनांक - २५/०५/२०१८     वभाग – शासन 

सुचक : मा.उषा ढोरे      अनुमोदक : मा.सिचन भोसल े

 संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३३४/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

  वषय – “ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )” अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने भरणेकामी 
               कमचार  िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांना िनयु  देणेस मा यता 
               िमळणेबाबत. 

वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ०५      वषय मांक - ०२ 

दनांक - २५/०५/२०१८     वभाग – शासन 

सुचक : मा.मिनषा पवार     अनुमोदक : मा.िन कता कदम 

 संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३३५/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

      वषय – “ ीरोग व सुतीशा  त ” अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने भरणेकामी 
               कमचार  िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांना िनयु  देणेस मा यता 
               िमळणेबाबत. 

वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ०६      वषय मांक - ०३ 

दनांक - २५/०५/२०१८     वभाग – व ुत मु यालय 

सुचक : मा.सिचन भोसल े     अनुमोदक : मा.उषा ढोरे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  .मुका/ व/जा/३२/२०१८, द.१८/०४/२०१८ 

       वषय – “क” े ीय कायालयांतगत न वन भाग .८ येथील न याने होणा-या रा ीय  

               केट ंग मैदानासाठ  अडथळा ठरत असले या उ चदाब वा ह या भुिमगत करणे. 
वषय मांक ०३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 
 

ठराव मांक - ०७      वषय मांक - ०४ 

दनांक - २५/०५/२०१८      

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

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

       भाग .३ िचखली येथील उंबर ओढयालगत जाणारा १८ मी. ड .पी. र या वकिसत करणे 
या कामातून स या आताचे भाग .१ िचखली, हे ेवाड  व मोरेव ती मधील पाणीपुरवठा व 
जलिन:सारण वभागामाफत खोदलेले चेस व काह  र ते पावसाळयापूव  दु त करणे अ यंत 
आव यक आहे.  सदर ठकाणी अ यंत दाट वदळ ची लोकव ती अस याने सदर ठकाण या ४ ते ५ 
मी. ं द या व ७०० ते ८०० मी. लांबी या व वध सोसायटयांमधील र यांना खोदलेले चेस चे व 
र याचे साधारणत: एकूण े  ९०५० चौ.मी. इतके वना वलंब वर ल कामातून पुववत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ०८      वषय मांक - ०५ 

दनांक - २५/०५/२०१८      

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

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

       भाग .४१ सन २०१७-१८ साठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व फुले जयंती महो सवासाठ  मंडप 
यव था करणे या कामास सन २०१७-१८ या अंदाजप कात पान .१२८ अ. .१९ वर 
र. .१६,००,०००/- इतक  शासक य मा यता आहे.  या कामाची या ी वचारात घेता िन वदा . 
६०/०३/२०१७-१८ या कामास र. .२५,००,०००/- इतक  सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 

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

          

(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/३२०/२०१८ 

दनांक : २५/०५/२०१८ 
 
 

                                                                                                              
नगरसिचव 

पपंर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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