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

कायप का मांक - ४ 
सभावृ ांत 

दनांक - १६/१०/२०१५                       वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१६/१०/२०१५ रोजी दपुार  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.आर.एस.कुमार 

 ३. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

४. मा.भारती फरांदे 

५. मा.पाडाळे िनता वलास 

६. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

८. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

९. मा.कुटे चा शीला भाकर 
 

यािशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पाट ल, 
मा.लहारे – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आला.                   
 
वषय .१) भाग .६ मोशी से. .९ म ये फुटपाथ करणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.सुरेश 

हे े यांचा ताव. 
---------- 

 
अ) दनांक १८/०९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक २ ) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

आ) दनांक ०३/१०/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक : १४  वषय मांक : १ 

दनांक : १६/१०/२०१५      
सुचक : मा.भारती फरांदे      अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव - 
  महानगरपािलके या भाग .६ मोशी स.े .९ म ये फुटपाथ करण ेया कामाची मुळ 
अंदाजप क य र कम .३०,००,०००/” एवढ  आहे.  सदर कामातून मोशी भाग .६ येथे 
व वध ठकाणी पे हंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक इतर कामे करणेक रता सदर 
कामास र. .५०,००,०००/- (वाढ व र. .२०,००,०००/-) पयत 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.े 
 

( नंदा वकास ताकवणे ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७३३/२०१५ 

दनांक :  १७/१०/२०१५ 

                                                           
                        

                  
नगरसिचव 

पंपर  ि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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