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

कायप का मांक - २४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २७/०३/२०१८                   वेळ - दुपार ०२.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा मंगळवार 
दनांक २७/०३/२०१८ 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 क पल हे े 
४. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

६. मा.जावेद रमजान शेख 

 ७. मा.यादव मीनल वशाल  
 

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

---------- 

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

 
वषय .२) भाग .१ पीनगर येथे द ता चौक ते अचानक चौकापयत या र याला  
           फुटपाथ करणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
वषय .३) भाग .३९ संत तुकाराम नगर येथील अ नीशामक चौक ते व लभनगर  

           पयत र ते व उपर ते वकिसत करणे या दो ह  कामां या जागेत बदल  

           करणेबाबत – मा.सुरेश भोईर व मा. वीनल हे  ेयांचा ताव. 
 

---------- 
          
      दनांक ०३/०३/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – २३) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक – ९२      वषय मांक – ०१ 
दनांक – २७/०३/२०१८      

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. 
---------- 

 
सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – ९३      वषय मांक – ०२ 
दनांक – २७/०३/२०१८      

सुचक – मा. सुरेश भोईर                 अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ –  मा.सुरेश भोईर, मा.अ नी जाधव यांचा ताव – 

        भाग .१ पीनगर येथे द ता चौक ते अचानक चौकापयत या र याला फुटपाथ 
करणेचे िनयोजन होते.  परंतु माहे फे ुवार  २०१७ म ये मनपा साव क िनवडणूक अस याने 
तसेच थािनक नाग रकांचा वरोध व नगरसद यां या मतभेदामुळे सदर काम करणे श य 
झाले नाह .  परंतु सदर कामामधून पीनगर तळवडे भागात आव यकतेनुसार ठक ठकाणी 
पे ह ंग लॉकचे काम करणेत आले असून सदर केले या कामास काय र मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ९४      वषय मांक – ०३ 
दनांक – २७/०३/२०१८      

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

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

        भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील अ नशामक चौक ते व लभनगर पयत 
र ते व उपर ते वकिसत करणे िन वदा .४९/४-२०१७-१८ हे िन वदेचे काम करणेत येत 
आहे.  परंतु सदर कामातून उपर ते वकिसत कर यात येणार आहेत.  परंतु मा.नगरसद य 
यां या मागणीनुसार मु य र ता पुढ ल आिथक वषात UTWT या धत वर वकसीत करणेचे 
योजन असलेने सदर िन वदा .४९/४-२०१७-१८ कामातून अंदाजे र. .१५,००,०००/- भाग 
.२० येथील व वध भागातील र यांवर डांबर करण करणे आव यक अस याने अ नशामक 

चौक ते व लभनगर पयत र ते व उपर ते वकिसत करणे या कामा या थळ बदलास 
मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची तातड ने 
अंमजबजावणी करावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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           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/१४५/२०१८ 

दनांक : २८/०३/२०१८   
 

 

 
उपनगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

 
 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.      


