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

कायप का मांक - २२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २३/०२/२०१८                                 वेळ - दुपार ०२.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
२३/०२/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० 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.सोनवणे शारदा हरेन  - सभापती 

२. मा.अ नी संतोष जाधव  - उपसभापती 
३. मा. वीनल हे े   

४. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५. मा. काटे वाती (माई) चं कांत 

  ६. मा.यादव मीनल वशाल  
      

 यािशवाय मा.शेख एम.बी.– उपनगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
                                                                     ---------- 

उप थत स मा.सद य यांचे मा यतेने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले- 

 
वषय .५) भाग .३७ महा मा फुलेनगर मधील मोकळ  जागा . ५० म ये बहुउ ेशीय हॉल 

बांधणे व उ ानांची थाप य वषय कामे करणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा. वीनल 
हे  ेयांचा ताव... 

---------- 
 

दनांक ०६/०२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – २१) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.. 
 

---------- 
ठराव मांक – ८१       वषय मांक – ०१ 
दनांक – २३/०२/२०१८      

सुचक – मा. सुरेश भोईर                 अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ –  मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

वषय -  नवी सांगवी वॉड .५८ येथील व छता गृहाचे नुतनीकरण करणेबाबत... 
 

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

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

 
 
 



 2
 
 
 
 
 
ठराव मांक – ८२       वषय मांक – ०२ 
दनांक – २३/०२/२०१८      

सुचक – मा. अ नी जाधव                 अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा.मीनल यादव यांचा ताव – 

        वॉड मांक ५७ कवडेनगर येथील ना यामधील जलिन:सारण लाईनची सुधारणा वषयक 
कामे करणेचे कामातून मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार न वन वॉड .३१ म ये 
जलिन:सारण वषयक कामे ठक ठकाणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ८३       वषय मांक – ०३ 
दनांक – २३/०२/२०१८      

सुचक – मा. अ नी जाधव               अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ –  मा.अ नी जाधव, मा. मीनल यादव यांचा ताव – 

       सांगवी वॉड मांक ६० मधील यदशनीनगर एस.ट .कॉलनी म ये ेनेज  चबर 
आर.सी.सी. करणेचे कामातून मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार न वन वॉड .३२ 
म ये जलिन:सारण वषयक कामे ठक ठकाणी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – ८४      वषय मांक – ०४ 
दनांक – २३/०२/२०१८           वभाग – अ भाग ( थाप य) 
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/न/का व/१४८/२०१८ द.२/२/१८  

वषय – भाग .२५ भागातील मु य र ते ल अंतगत र ते डांबर करण करण.े थळबदल क न   
न वन भाग . १४ काय े ातील स.न.६४ काळभोरनगर येथील काळभोर इंड यल 
इ टेट अंतगत डांबर करण करणेबाबत....    

 
वषय मांक ०४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 

 
ठराव मांक – ८५       वषय मांक – ०५ 
दनांक – २३/०२/२०१८      

सुचक – मा.सुरेश भोईर       अनुमोदक – मा. वीनल हे  े

संदभ –  मा.सुरेश भोईर, मा. वीनल हे  ेयांचा ताव – 

        जुना भाग .३७ महा मा फुलेनगर येथील मोकळ  जागा .५० येथे बांधणेत येणा-या 
या बहुउ ेशीय हॉलला बांधकाम परवानगी घेणेसाठ  नकाशे तयार क न एम.आय.ड .सी. 
िचंचवड यांचे कायालयाकडे सादर करणेत आले होते. परंतु सदर लीज ड डचे कागदप  
नस यामुळे बांधकाम परवानगी ा  होत नाह  यामुळे सदर जागेवर हॉलचे बांधकाम 
करता येत नाह . आता सदर कामामधून नवीन भाग .२० मधील उ ानांची थाप य 
वषयक आव यक कामे कर याची मागणी मा. नगरसद यांनी केलेली आहे. तर  न वन 
भाग .२० मधील उ ानांची थाप य वषयक कामे वषयांक त कामामधून कर यास 

मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

 

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

( सोनवणे शारदा हरेन ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/८१/२०१८ 

दनांक : २७/०२/२०१८                                                                                                                         
 
 

                                                                                                         
                                                                                                                            नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.      


