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

कायप का मांक - ०८ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०४/१०/२०१९                                       वेळ – दुपार ३.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०४/१०/२०१९ 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.अ नी िभमा बोबडे  - सभापती 
   २. मा.घोलप कमल अिनल 

   ३. मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे  
 ४. मा.पवार मिनषा मोद 

   ५. मा.अनुराधा गणपत गोरख े

   ६. मा.उषा संजोग वाघेरे(पाट ल) 
   ७. मा.काळे उषा दलीप 

   ८. मा.सुल णा राजू धर   

    ९. मा. मोद कुटे  
 
       या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------  

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 
वषय .२) भाग .२ जाधववाड  कुदळवाड  प रसराम य े थाप य वषयक काम ेकरणेस  
           मा यता देणेबाबत. – मा.अनुराधा गोरख े, मा.उषा ढोरे यांचा ताव. 
वषय .३) शासक य मा यता वाढवून िमळणेबाबत. – मा.अनुराधा गोरख े, मा.उषा ढोरे  
            यांचा ताव. 
वषय .४) सन २०१८-१९ भाग .२५ वाकड भगवान नगर टाक या आवारात थाप य  
           वषयक व सुशोभीकरणाची काम ेकरण.े – मा.उषा वाघेरे , मा.उषा काळे यांचा  
           ताव. 

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

सुचक – मा.अनुराधा गोरख े     अनुमोदक – मा.उषा ढोरे 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची द.०४/१०/२०१९ ची पा क 
सभा (कायप का मांक - ०८) ह  शु वार दनांक १८/१०/२०१९ रोजी दुपार २.४५ वा. पयत 
तहकूब करणेत यावी. 

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

 
 

मा.सभापती - शु वार दनांक १८/१०/२०१९ रोजी दुपार २.४५ वा. पयत सभा तहकूब  
                            करणेत येत आहे. 

 
 
  

(अ नी िभमा बोबडे) 

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 -०८  

सभावृ ांत 
( दनांक ०४.१०.२०१९ ची तहकूब सभा) 

दनांक - १८/१०/२०१९                                       वेळ - दुपार २.४५ वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०४/१०/२०१९ रोजीची 

तहकूब सभा शु वार दनांक १८/१०/२०१९ रोजी दुपार २.४५ 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.अनुराधा गणपत गोरख े
   २. मा. मोद कुटे 
 
    
        या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------  
   
 
       सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उपल ध नसलेने मा. वधी              

सिमतीची दनांक १८/१०/२०१९ ची तहकूब सभा (कायप का मांक - ०८) शु वार              

दनांक ०१/११/२०१९ रोजी दुपार २.४५ वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

---------- 
  
 
 

(उ हास बबनराव जगातप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक -०८  

सभावृ ांत 
   ( दनांक ०४.१०.२०१९ व १८.१०.२०१९ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक - ०१/११/२०१९                                 वेळ - दुपार २.४५ वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक १८/१०/२०१९ 

रोजीची तहकूब सभा शु वार दनांक ०१/११/२०१९ रोजी दुपार २.४५ 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.अनुराधा गणपत गोरख े
   २. मा. मोद कुटे 
 
    
      या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------  
   
 
     सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उपल ध नसलेने मा. वधी              

सिमतीची दनाकं ०१/११/२०१९ ची तहकूब सभा (कायप का मांक - ०८) शु वार              

दनांक १५/११/२०१९ रोजी दुपार २.४५ वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

---------- 
  
 
 

(उ हास बबनराव जगातप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक -०८  

सभावृ ांत 
   ( दनांक ०४.१०.२०१९ , १८.१०.२०१९ व ०१.११.२०१९ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक - १५/११/२०१९                                       वेळ - दुपार २.४५ वा. 

 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०१/११/२०१९ रोजीची 

तहकूब सभा शु वार दनांक १५/११/२०१९ रोजी दुपार २.४५ 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.अनुराधा गणपत गोरख े
   २. मा. मोद कुटे 
 
    
        या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------  
   
 
सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उपल ध नसलेने मा. वधी              

सिमतीची दनांक १५/११/२०१९ ची तहकूब सभा (कायप का मांक - ०८) शु वार              

दनांक ०६/१२/२०१९ रोजी दुपार २.४५ वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

---------- 
  
 
 

(उ हास बबनराव जगातप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - ०८ 
सभावृ ांत 

               ( दनांक ०४.१०.२०१९ , १८.१०.२०१९ ,०१.११.२०१९ व १५.११.२०१९  ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - ०६/१२/२०१९                                वेळ – दुपार २.४५ वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक १५/११/२०१९ ची 
तहकूब सभा शु वार दनांक ०६/१२/२०१९ रोजी दुपार २.४५ 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.अ नी िभमा बोबडे - सभापती 
२.  मा.घोलप कमल अिनल 
३. मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
४. मा.पवार मिनषा मोद 
५. मा.अनुराधा गणपत गोरख े
६. मा.उषा संजोग वाघेरे(पाट ल) 
७. मा.काळे उषा दलीप 
८. मा.सुल णा राजू धर 

 
       या िशवाय मा.मनोज लोणकर – सहा.आयु , मा.अ ण जागडे – .उपनगरसिचव  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

 दनांक २०/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०७) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

----------  
 

ठराव मांक - १७           वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०६/१२/२०१९     वभाग - ब े ीय ( थाप य) 
सुचक : मा.कमल घोलप     अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 
संदभ - मा.अित र  आयु  यांचे प  .ब े/ था/का व/०५/१४८/२०१९ द.०९/०९/२०१९ 

 वषय - व छ भारत अिभयाना अंतगत भाग .१७ म ये व वध ठकाणी  

             व छतागृहाचंी देखभाल व दु ती करणे कामास शासक य मा यता 
             िमळणेबाबत..  

सदरचा वषय द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 



 7
 

 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

 
 

ठराव मांक - १८            वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०६/१२/२०१९       

सुचक : मा.अनुराधा गोरख े     अनुमोदक : मा.उषा ढोरे 
संदभ  -  मा.अनुराधा गोरख े, मा.उषा ढोरे यांचा ताव. 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील पान .४८२/०६ 
मशानभुमी या लेखािशषकातील भाग क्र.२ मधील प रसरातील मशानभुमीची थाप य वषयक 

काम ेकरणे या कामाचा समावेश आहे. भाग .२ मधील प रसरातील मशानभुमीचे काम स या 
चाल ूअसलेन े मशानभूमीचे काम करता येत नाह . यामुळे मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार व 
आव यकतेनुसार याच भागातील भाग .२ जाधववाड  कुदळवाड  प रसराम य े थाप य वषयक 
काम करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
 

ठराव मांक - १९            वषय मांक - ०३ 
दनांक - ०६/१२/२०१९       

सुचक : मा.अनुराधा गोरख े     अनुमोदक : मा.उषा ढोरे 
संदभ  -  मा.अनुराधा गोरख े, मा.उषा ढोरे यांचा ताव. 
            अ े ीय कायालयांतगत खालील कामास नजरचुक ने मुळ अंदाजप कात कमी शासक य 
मा यता ा  आहे. सदर कामास शासक य मा यता कमी असलेन ेवाढ व शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 

 
अ. . अंदाजप कातील 

पान ./अ. . 
कामाचे नाव पूव ची शासक य 

मा यता 
वाढ व 
शासक य 

मा यता 
१ ८५/२ अ भाग काय े ातील जु या मनपा 

इमारतीचे संर णा मक प र ण 
(Structural Audit) करणेसाठ  RCC 

डझायनरची नेमणूक करण.े 

४,००,०००/- १४,००,०००/- 

 
      तर  वर ल कामास वाढ व शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २०            वषय मांक - ०४ 
दनांक - ०६/१२/२०१९       

सुचक : मा.उषा वाघेरे      अनुमोदक : मा.उषा काळे 
संदभ  -  मा.उषा वाघेरे , मा.उषा काळे यांचा ताव. 

        सन २०१८-१९ भाग .२५ वाकड भगवान नगर टाक या आवारात थाप य वषयक व 
सुशोिभकरणाची काम े करणे (िन वदा .७/१६-२०१८-१९ एस.एस.कॉ ॅ टस अड इं जिनअस) या 
नमूद कामांतगत िन वदे या मयादेत पाणीपुरवठा वभागा या थेरगाव ॅ ह ट  अंतगत इतर  काम 
करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

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

                                              

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

 
 

(अ नी िभमा बोबडे) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५३७/२०१९ 

दनांक : ०६/१२/२०१९ 
 

                                                                                        
.उप नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

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


