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

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०१/०६/२०१८                                         वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनाकं ०१/०६/२०१८ 
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.कदम िन कता अजुन 

  ५. मा.अड.सिचन सुरेश भोसले 
 
 या िशवाय मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
       उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 
वषय .४) भाग .३४ ग हाणेव तीम ये अ नशामक क ासमोर ल जुने संडास लॉक पाडून न वन 

संडास लॉक बांधणेबाबत – मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव.  
 
वषय .५) माजी महापौर आर.एस.कुमार महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधा २०१८ बाबत. 

---------- 
दनांक १८/०५/२०१८ व २५/०५/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

ठराव मांक - ०९      वषय मांक - ०१ 

दनांक - ०१/०६/२०१८      वभाग – शासन 

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

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 - १०      वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०१/०६/२०१८      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 - ११      वषय मांक - ०३ 

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

सुचक : मा.सिचन भोसले     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. 
मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचेकड ल .क ेका/ व/जा/२७०/२०१८, 
द.०१/०६/२०१८ चे वनंती प ानुसार वषय मांक ०३ चे वषयप  मागे घे यास 
परवानगी देणेत येत आहे. 

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

 
 

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

 
 

ठराव मांक - १२      वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०१/०६/२०१८      

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

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

       भाग .३४ ग हाणवे ती म ये अ नशामक क ासमोर ल जुने संडास लॉक पाडून न वन 
संडास लॉक बांधणे (िन वदा .३७/१०-२०१६-१७) कामास थािनक नाग रक व नगरसद य यांनी वरोध 
केलेला आहे. यामुळे सदर ठकाणी काम करता येणार नाह .  सदर कामा ऐवजी खंडोबामाळ येथील 
मनपा या पं पंग टेशन प रसरात दलदलीम ये भराव क न सपाट करण करणे तसेच रामनगर हौिसंग 
सोसायट  पाठ मागील पाईपावर भराव करणे व इतर थाप य वषयक कामे कर या या अनुषंगाने तुत 
कामास र. .२५ ल  एवढया रकमेस सुधा रत शासक य मा यता व जागा बदलीचा तावास मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १३      वषय मांक - ०५ 

दनांक - २५/०५/२०१८      वभाग – अ े ीय थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु , यांचे प  जा .अ े/ था/का व/४५५/२०१८, द.०१/०६/२०१८ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       माजी महापौर आर.एस.कुमार महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधा द.१५/०४/२०१८ ते 
२२/०४/२०१८ चे दर यान कै.सदािशव ब हरवाडे डांगण शाहुनगर येथे होणार आहे.  सदर ल डांगण 
अ े ीय कायालय अंतगत येत असून स प र थतीत थाप य वभागात मंडप वषयक कुठलेह  कारचे 
काम सु  नसून सदर ल माजी महापौर आर.एस.कुमार महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधत मंडप 
वषयक काम करणेबाबत मा.अित र  आयु  व मा.सहा यक आयु  डा यांनी द.०९/०४/२०१८ 
रोजी या प ा वये सुचना दे यात आ या आहेत.  तसेच मा. थायी सिमती ठराव मांक २४८३, 
द.२१/०३/२०१८ रोजी सदर ल काम करणेस मा यता दे यात आली आहे.  स थतीत भाग .२४ 
( ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) म ये व वध काय मांक रता मंडप यव था करणे (िन वदा .१८/६२-२०१६ 
- १७) हे काम ४५% पुण झाले आहे. ा.रामकृ ण मोरे सभागहृ येथे स थतीत नुतनीकरणाची कामे सु  
असले कारणाने सदर ठकाणी मडंप यव थे या कामाची आव यकता भासणार नाह .  सदर ल कामातून 
माजी महापौर आर.एस.कुमार महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधचे काम करता येणे श य आहे.  
तर  सदर ल कामातून भाग .१० मधील मडंप वषयक काम करणे व माजी महापौर आर.एस.कुमार 
महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधा यांची मडंप वषयक कामे कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

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

          

(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/३२८/२०१८ 

दनांक : ०१/०६/२०१८ 
 

                                                               
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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