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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी स मती 

कायप का मांक - ०३ 

सभावृ ांत 
 
दनांक – १७/१२/२०२१                               वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा शु वार,        

दनांक १७/१२/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात मा. उप स चव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ 

.कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयोिजत करणेत आलेल  आहे.  सदर 

सभेत खाल ल माणे स मा.सद य सभागृहात उपि थत होत.े 
 

१. मा. वीनल क पल हे  े-  सभापती 

२. मा.सु नता हेमंत तापक र 

३. मा.वसंत भाकर बोराटे 

४. मा.कोमल दपक मेवानी 

५. मा.संगीता (नानी) भाकर ता हाणे 

६. मा. गता सु शल मंचरकर 
 

या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा. करण गावडे – मु य अि नशमन आ धकार  

हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 
 

--------- 
  

 
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 

 
वषय .२) भाग .१९ मधील गोलांडे उ यानाशेजार  सी.डी.वकची उव रत कामे करणे या  

कामाम ये थळबदल करणेबाबत ( न वदा .९२/१८/२०१९-२०) 

मा.कोमल मेवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

   

वषय .३) पी नगर येथील छ पती शवाजी महाराज वेश वारालगतची मुतार  थलांत रत 

करणेबाबत. 

मा.कोमल मेवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 
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वषय .४) भाग .६ म ये पि चम भागात ख डे व चरांची डांबर करणाने सुधारणा करणे, 

( न वदा .४३/९६/२०२०-२१), व भाग .६ मधील भगतव ती, गुळवेव ती व 

प रसरातील र यांचे डांबर करण करणे, (न वदा .६९/९/२०२०-२१) या कामातून  

भाग .६ मधील इतर भागातील र ते डांबर करण करणेबाबत. 

मा.कोमल मेवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

 

वषय .५) ऐनवेळचा वषय दाखल करणेबाबत. 

  मा.सु नता तापक र व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

 

वषय .६) ऐनवेळचा वषय दाखल क न मंजुर करणेबाबत. 

  मा.कोमल मेवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

 

वषय .७) भाग .२६ मधील भंगारे कॉनर ते वाकड मनपा शाळा मं दर र याचे  

पुव ह द तील मलवा हनी टाकणे या कामातून भाग .२६ वाकड मधील इतर  

ठकाणी कामे करणेस मा यता मळणेबाबत. 

मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

 

वषय .८) फ े य कायालयाचे काय े ातील साने चौक ते केशवनगर पयत र याचे तातडीने 

डांबर करण करणेबाबत. 

 मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

 

वषय .९) भाग .११ अंतगत अजंठानगर मधील झोपडप ट  पुनवसन क पातील इमारतींचे 

आवारात नवीन पेि हंग लॉक बस वणेबाबत. मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे 

यांचा ताव. 

 

वषय .१०) भाग .११ चखल  मधील मशानभुमी प रसरातील ना याचे बं द त पाईप टाकूण 

े नंग करणे बाबत. मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

 

वषय .११) भाग .९ मधील नेह नगर, खराळवाडी, कामगारनगर व इतर भागाम ये पे ह ंग 

लॉक, थाप य वषयक व दु तीची कामे करणे या व प व थळबदलास मा यता 

मळणेबाबत. मा.कोमल मेवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

--------- 



3 
 

 

खाल ल माणे सुचना मांड यात आल . 

 

सुचक – मा.कोमल मेवानी           अनुमोदक – संगीता ता हाणे 

त मळनाडू प रसरात कु नुर येथे भारतीय हवाई दलाचे हे लकॉ टर द.०८/१२/२०२१ रोजी कोसळले 

आहे. सदर हे लकॉ टर म ये सीडीएस बपीन रावत यां यासह यां या प नी, संर ण सहा यक, सुर ा 

कमांडो आ ण आय.ए.एफ पायलट होते. सदर या दुघटने म ये काह  मृ युमुखी पडलेतर काह  जखमी 

झालेले आहेत. दुघटनेत मृ युमूखी पडले यांना धांजल  वाहु न ह  सभा द.२०/१२/२०२१ रोजी 

दु .०३.०० पयत तहकूब करणेत यावी. 

 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाल . 

 

---------- 

 

सभापती –  सदरची सभा सोमवार द.२०/१२/२०२१ रोजी द ु .०३.०० वा. पयत तहकूब   

करणेत येत आहे. 

---------- 

 

 

( वीनल क पल हे े ) 

सभापती 

वधी स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी स मती 

कायप का मांक - ०३ 

सभावृ ांत 
 
दनांक – २०/१२/२०२१                           वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा शु वार,        

दनांक २०/१२/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात मा. उप स चव महारा  शासन नगर वकास वभाग 

यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयोिजत करणेत 

आलेल  आहे.  सदर सभेत खाल ल माणे स मा.सद य सभागृ हात उपि थत होत.े 
 

१. मा. वीनल क पल हे  े-  सभापती 

२. मा.सु नता हेमंत तापक र 

३. मा.संगीता (नानी) भाकर ता हाण े

४. मा. गता सु शल मंचरकर 
 

या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा. करण गावडे – मु य अि नशमन 

आ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 
 

--------- 
 

अ) मा. वधी स मती सभा (कायप का मांक २) द.०३/१२/२०२१ चा सभावृतांत कायम 
करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 
ठराव मांक – ९      वषय मांक – ०१ 
दनांक – २०/१२/२०२१      वभाग – अि नशामक 
सुचक – मा.सु नता तापक र     अनुमोदक - मा.कोमल मेवानी 
संदभ – मा.आयु त यांचेकडील प  .अि न/४/का व/६२४/२०२१, द. ११/११/२०२१. 
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे. 
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मा.अवर स चव, नगर वकास वभाग यांचेकडील .ट पीएस १८२१/ . ./१०३/२१ न व-१३ 
द.२/८/२०२१ अ वये मंजूर एक कृत वकास नयं ण व ो साहन नयमावल तील तरतुद 
करणेकामी पुणे महानगरपा लके या धत वर पंपर   चंचवड महानगरपा लकाकडुन यापुव  
इमारत बांधकामांना अि न शामक ना हरकत दाखलाकामी आकारणेत येणा-या “ 
अि न शमन सेवा शु क “ऐवजी” फायर मयम चाजस ” या सुधा रत दरांचा सोबत 
जोडणेत आलेले त ते “ प र श ट - अ “ आ ण “ अि नशमन सेवा शु क ” या (फायर 
ऍ ट नुसार) सुधा रत दरांचा त ता “ प र श ट–ब ” व उ योगधंदे यवसाय व अ य सेवा 
कर ता न वन / नुत नकरण अि न शमन ना हरकत दाखला शु काचा सुधा रत दरांचा 
त ता प र श ठ “ क ” नूसार पंपर  च ंचवड महानगरपा लका, अि न शामक 
वभागाकर ता न वन एक ीत वकास नयं ण नयमावल  व महारा  आग तबंधक व 
जीवसुर ा अ ध नयम २००६ चे अनुषंगाने न वन दरवाढ स मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

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

 
ठराव मांक – १०      वषय मांक – ०२ 
दनांक – २०/१२/२०२१       
सुचक – मा.कोमल मेवानी     अनुमोदक - मा.संगीता ता हाणे 
संदभ – मा.कोमल मोवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

भाग .१९ मधील गोलांडे उ यानाशेजार ल सी.डी. वकची उव रत कामे करणे या 
कामाचा आदेश ठेकेदार मे.जे.पी.इ ा यांना देणेत आलेला आहे. परंतु सदर ठकाणी 
जागा ता यात येणे बाक  असले कारणाने सदरचे काम चालू होऊ शकले नाह . 
स यि थतीत सुदशननगर येथील रासने सभागृहाजवळ व इतर ठकाणी ना याची भंत 
कोसळ यामुळे नाग रकां या सुर तते या ट कोनातून सदरचे काम करणे आव यक 
आहे. यानुसार मा.नगरसद य यां या मागणीनुसार भाग .१९ मधील सुदशननगर 
येथील रासने सभागृ हाजवळील व इतर ठकाणी ना या या भंतीचे व इतर कामे करणे 
आव यक आहे. सदर न वदा रकमेतील र कम .३७,४९,१५३/- इत या र कमेचे काम 
श लक आहे. तर  सदर ल भाग .१९ मधील गोलांडे उ यानाशजेार ल सी.डी. वकची 
उव रत कामे करणे या कामा या श लक र कमेतून भाग .१९ मधील सुदशननगर 
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येथील रासने सभागृहाजवळील व इतर ठकाणी ना या या भंतीचे व इतर कामे करणे या 
थळ बदलास मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

 
ठराव मांक – ११      वषय मांक – ०३ 
दनांक – २०/१२/२०२१       
सुचक – मा. कोमल मेवानी     अनुमोदक - मा. संगीता ता हाण े
संदभ – मा.कोमल मोवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

पीनगर येथील छ पती शवाजी महाराज वेश वारालगतची असलेल  मुतार  
पडीक झालेल  असून यो य वेळी साफ साफाई न झा यामुळे तेथे अ तशय दुगधी पसरल  
आहे. छ पती शवाजी महाराज यां या कमानीजवळ अशी मुतार  असणे यो य नाह , अशा 
कार या त या नाग रकांकडून सतत येत असतात. या अनुषंगाने फ भाग स मतीने 

मुतार  थलांत रत करणे बाबतचा ठराव मंजुर केलेला आहे. सदर ठकाणी मुतार  पाडून 
ती आत या बाजूला थलांत रत करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

 
ठराव मांक – १२      वषय मांक – ०४ 
दनांक – २०/१२/२०२१       
सुचक – मा. कोमल मेवानी     अनुमोदक - मा. संगीता ता हाण े
संदभ – मा.कोमल मोवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

भाग .६ म ये पि चम भागात ख डे व चरांची डांबर करणाने सुधारणा करणे, 

( न वदा .४३/९६/२०२०-२१), व भाग .६ मधील भगतव ती, गुळवेव ती व प रसरातील 
र यांच े डांबर करण करणे, (न वदा .६९/९/२०२०-२१) ह  कामे भाग .६ मधील 
भगतव ती, गुळवेव ती, धावडेव ती इ. भागात करावयास मा यता आहे. तथा प सदर 
भाग .६ मधील च पाणी वसाहत, महादेव नगर, लांडगे व ती व सदगु नगर या 

भागातील र यांची सुधारणा करणे आव यक आहे. तसेच सदर भागातील नाग रकांची  
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र ता दु त करणेसाठ ची मागणी ती  आहे. यामुळे सदर कामामधून भाग .६ 
मधील च पाणी वसाहत, महादेव नगर, लांडगे व ती व सदगु नगर या भागातील र ते 
डांबर करण करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 
 

ठराव मांक – १३      वषय मांक – ०५ 
दनांक – २०/१२/२०२१       
सुचक – मा. सु नता तापक र     अनुमोदक - मा. संगीता ता हाण े
संदभ – मा.सु नता तापक र व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

महारा  शासन, रा धो- २००२/ . ./६८/ युस-े२ द.१ जुलै २०१६ या शासन 
नणयानुसार अ यु च गुणव ाधारक खेळांडुना शासक य, नमशासक य व इतर े ात 
नोकर साठ  ५% आर ण ठेव यात आलेले आहे. या शासन नणयानुसार ीमती संपदा 
शवाजी बुचड,े रा. ए-४ आनंदा हाईटस, सै नकवाडी, वडगावशेर , पुणे यांनी सन २०१० पासून 
ते आजतागायत ॲथलेट स या खेळाम ये ा व य मळ वले आहे. यानुसार उपसंचालक, 

डा व युवक सेवा, पुणे वभाग, पुणे यांचेकडील जा. ./उपसं/खेआ/ माणप /२१-
२२/यु. .०३९५/का-१/५०५ द. १५ डसबर २०२१ चे प ा अ वये ीमती संपदा शवाजी 
बुचडे या डा वषयक अहता पुण कर त आहेत, यामुळे सदर उमेदवार ५% खेळाडू 
आर णा अंतगत गट क व ड पदाकर ता पा  होत आहे. सबब महारा  शासनाचे शासन 
नणया माणे व उपसंचालक, डा व युवक सेवा, पुणे वभाग, पुणे यांचेकडील प ानुसार 
ीमती संपदा शवाजी बुचड,े रा. ए-४ आनंदा हाईटस, सै नकवाडी, वडगावशेर , पुणे यांना 
पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतील गट क व ड पदाकर ता ५% खेळाडू आर णा अंतगत 
पद थापना करणेकामी शासनाकडे शफारस करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 
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ठराव मांक – १४      वषय मांक – ०६ 
दनांक – २०/१२/२०२१       
सुचक – मा. कोमल मेवानी     अनुमोदक - मा. संगीता ता हाण े
संदभ – मा.कोमल मेवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

ी. वण व ठल लडकत, कायकार  अ भयंता हे सेवाजे ठतेनुसार सह शहर 
अ भयंता ( थाप य) या पदावर पदो नतीने नेमणूक होणेस पा  आहेत. या अनुषंगाने 
वभागीय पदो नती स मतीने (D.P.C.) ी. वण लडकत, कायकार  अ भयंता ( थाप य) 
यांची सह शहर अ भयंता ( थाप य) पदावर पदो नतीने नेमणूक होणेकामी शफारस 
केलेल  आहे. उपरो त सव बाबींचा वचार क न ी. वण लडकत, कायकार  अ भयंता 
( थाप य) यांना सह शहर अ भयंता ( थाप य) या पदावर पदो नतीने नेमणूक देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. तसेच मा.महापा लका सभेची मा यता 
मळेल या उमेद मा यतेवर ी. वण लडकत, कायकार  अ भयंता ( थाप य) यांना सह 
शहर अ भयंता ( थाप य) पदावर पदो नती देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
कर यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – १५      वषय मांक – ०७ 
दनांक – २०/१२/२०२१       
सुचक – मा. वसंत बोराटे     अनुमोदक - मा. संगीता ता हाण े
संदभ – मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

भाग .२६ मधील भंगारे कॉनर ते वाकड मनपा शाळा मं दर र याचे पुव 
ह द तील मलवा हनी टाकणे या कामातून भाग .२६ वाकड मधील इतर  ठकाणी 
कामे करणेस कामाचे आदेश मे.देव क शन यांना द.१३/०३/२०२० रोजी देणेत आलेले 
आहेत. सदर कामाची मुदत १२ म हने द.१८/०३/२०२१ पयत होती. सदर कामाअंतगत 
भाग .२६ मधील भंगारे कॉनर ते वाकड मनपा शाळा मं दर र याचे पुव ह द तील 

मलवा हनी टाकणेचे काम कर यात येणार होते. परंतु माहे माच २०२० म ये संपण 
भारतभर को वड १९ या साथीचा ादुभाव झा यामुळे सदरचे काम बंद ठेवणेत आलेले होते 
व यानंतर सदर कामाचा द.२२/०३/२०२१ रोजी या मा.सह शहर अ भयंता यां या मजूर 
टपणी वय १८ जून २०२१ पयत मुदत वाढ घेणेत आल . आहे.  स यि थतीत 
सदरचे काम १५% पुण झालेले आहे. परंतु सदरचा र ता हा २४ मी. ऐवजी ४५ मी. 
माणे वक सत करणेचे नयोजन बी आर ट  एस वभागामाफत करणेत येत आहे. तर  
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४५ मी. माणे वक सत करायचे झा यास स यि थतीत या ठकाणी अना धकृत 
बांधकामे अ त मण काढावी लागणार आहेत. तसेच चालू असले या न वदेतून 
अंदाजप कात दश वलेल  लाईन टाकावयाची झा यास ती ४५ मी. र या या ब-याच आत 
म ये येत आहे. यामुळे दुबार काम करावे लागणार असून मनपाचे आ थक नुकसान 
होणार आहे. या सव बाबींचा वचार करता सदरचे काम थांब वणेत आलेले आहे. तर  
सदरचे काम भाग .२६ वाकड भागात इतर  क न घेणेस मा यता मळणेस ताव 
सादर करणेत येत आहे. तर  नजीक या मा. वधी स मती बैठक म ये भाग ,२६ मधील 
भंगारे कॉनर ते वाकड मनपा शाळा र याऐवजी  भाग .२६ वाकड भागात इतर  
काम करणे या थळबदल करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 
ठराव मांक – १६      वषय मांक – ०८ 
दनांक – २०/१२/२०२१       
सुचक – मा. वसंत बोराटे     अनुमोदक - मा. संगीता ता हाण े
संदभ – मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

फ े य कायालयांतगत भाग .११ मधून या प रसरातील अ यंत मह वपुण व 

मो या माणावर वाहतुक चा असा चखल  आकुड  र ता जातो. सदर र याचे एकूण 

लांबी पैक  क तुर  माकट ते साने चौक ते केशवनगर असा एकूण २.५० क.मी. लांब 

र ता भाग .११ म ये असून यापैक  साने चौक ते केशवनगर र यावर मनपा या 

जल न:सारण वभागामाफत शासना या “अमृत” योजनेअंतगत तसेच मनपा नधीतून 

नवीन जलवा ह या टाकणेक रता मो या माणावर खोदकाम करणेत आले आहे. 

केशवनगर प रसरातील र यातून यांचे माफत ९०० मी.मी. यासाची एकूण ३५० मी. 

लांबीची जलवा हनी टाक यात आलेने र याचे एकूण ं द चे खोदकाम करणेत आले आहे 

व यामुळे संपुण र ता नादु त झाला असून यामुळे वाहतुक चा वेग कमी होऊन 

वारंवार वाहतुक ठ प होत आहे. याच माणे र यावर ठक ठकाणी ख डे पडून पाणी 

साचत आहे. सदरचा र ता हा मो या माणावर वाहतुक चा असलेने तो पुववत क न 

वाहतुक करण सुि थतीत ठेवणे नाग रकां या सोई या व वाहतुक या सुर े या ट ने 

अ यंत गरजेचे आहे. स यि थतीत सदर र याचे डांबर करण करणे कर ता न वदा 

स ध करणेत आल  आहे. तथा प याची न वदा कायवाह  पुण होऊन कामाचा आदेश 

ा त होणेस बराच अवधी जाणार आहे, तर  भाग .११ मधील मंजूर वकास योजनेतील 
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ता यात आले र ते वक सत करणे या चालू कामातून सदर र याचे आव यक ठकाणी 

तातडीने डांबर करण करणेत याव.े व या र याचे कामाक रता स ध करणेत आले या 

न वदेतून या र याचे उव रत लांबीचे र याचे डांबर करण क न श लक कामातून 

भागातील इतर र ते वक सत करणेक रता थळ बदल कर यास मा यता देणेत येत 

आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

 

ठराव मांक – १७      वषय मांक – ०९ 

दनांक – २०/१२/२०२१       

सुचक – मा. वसंत बोराटे     अनुमोदक - मा. संगीता ता हाण े

संदभ – मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

फ े य कायालयाचे काय े ातील भाग .११ मधील अजंठानगर प रसरात 

मनपा माफत झोपडप ट  नमुलनाक रता झोपडप ट  पुनवसन क पांतगत इमारतींचे 

बांधकाम करणेत आले आहे. या ठकाणी मो या माणावर कामगार वग वा त यास 

असून स यि थतीत ते राहत असले या इमारतींची व सभोवताल या प रसराची अव था 

अ तशय बकट झालेल  असून इमारतींचे सभोवताल कच-याचे व घाणीचे सा ा य 

पसरलेले आहे. सदर इमारतींचे आवारात सावज नक वापराचे ठकाणी र याचे कडेला 

पाणी साचून ख डे पड यामुळे व यात डासांची उ प ी झा याने नाग रकांचे आरो याची 

सम या नमाण झाल  आहे. सदर ठकाणी राहणा-या नाग रकांना मनपाने कमीतकमी 

राह यायो य सु वधा तर  देणे आव यक आहे व यामुळे या ठकाणी पाणी व कचरा 

साचत आहे. अ या ठकाणी मनपा माफत नवीन पे ह ंग लॉ स बस वणे बाबत 

सात याने नाग रकांची था नक नगरसद यांकडे मागणी होत आहे. सदरची बाब ह  

नाग रकांचे आरो याशी नगडीत अस याने उपरो त ठकाणी भागातील इतर चालु 

कामातून पे ह गं लॉ स बस वणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – १८      वषय मांक – १० 

दनांक – २०/१२/२०२१       

सुचक – मा. वसंत बोराटे     अनुमोदक - मा. संगीता ता हाणे 

संदभ – मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

फ े य कायालयाचे काय े ातील भाग .१ चखल  मशानभुमी लगत खुला 

नाला असून सदर ना यास प रसरातील नाग रकांनी अन धकृत ेनेज जोड या केले या 

अस याने यातून वाहणा-या पा यास मो या माणावर घाण वास येत असतो व यामुळे 

शेजार  असले या माशानभुमी म ये येणा-या नाग रकांना व द  मं दरातील भा वकांना 

याचा मो या माणावर ास होत आहे. यापुव  मनपा माफत सदर ना यावर काह  

ठकाणी बं द त पाईप टाकणेत आले आहेत. तर  नाग रकांची होणार  गैरसोय 

थांब वणेक रता त काळ भाग .१ चखल  म ये धनगर बाबत मंद र ते केशवनगर 

पयत नाला बांधणे ( न.नो. .४८/०२ २०२०-२१) या कामातून मशानभुमी प रसरातील 

ना याचे बं द त पाईप टाकूण े नंग करणे क रता आव यक थळ बदल कर यास 

मा यता देणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – १९      वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/१२/२०२१       
सुचक – मा. कोमल मेवानी     अनुमोदक - मा. संगीता ता हाण े
संदभ – मा.कोमल मेवानी व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका क काय े ातील भाग .९ नेह नगर प रसरातील 
र ते व व वध र यावर ल सेवा वा ह यासाठ  खोदले या चरांची खडीकरण व एम पी एम 
सुधारणा करणे या कामाचा आदेश न वदा .४३/८०/२०२०-२१ अ वये द.२४/०६/२०२१ 
रोजी दे यात आलेला असून सदर कामाची न वदा र कम .३०,७१,००८/- इतक  आहे. 
मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार स यि थतीत या कामातून भाग .९ मधील 
नेह नगर, खराळवाडी, कामगारनगर व इतर भागाम ये पे ह ंग लॉक, थाप य वषयक 
व दु तीची कामे करणे या व प व थळबदलास मा यता देणेत येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

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

 
 

( वीनल क पल हे े ) 

सभापती 

वधी स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 

        
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/५६३/२०२१  

दनांक : २३/१२/२०२१  

 
 

त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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( वषय . १ चे लगत) 

मा.आयु त यांचेकडील प  .अि न/४/का व/६२४/२०२१, द.११/११/२०२१ 
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