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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - ०३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०५/०७/२०१९                                       वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०५/०७/२०१९ 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.अ नी िभमा बोबडे  - सभापती 
   २. मा.घोलप कमल अिनल 

   ३. मा.पवार मिनषा मोद 

   ४. मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

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

   ७. मा.सुल णा राजू धर   
 
       या िशवाय मा.लोणकर – सहा.आयु  , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 
 

----------  
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.मिनषा पवार      अनुमोदक – मा.अनुराधा गोरखे 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची द.०५/०७/२०१९ ची तहकूब सभा 
(कायप का मांक - ०२) ह  शु वार दनांक १९/०७/२०१९ रोजी सकाळ  ११.१५ वा. पयत तहकूब 
करणेत यावी. 

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

 

मा.सभापती - शु वार दनांक १९/०७/२०१९ रोजी सकाळ  ११.१५ 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 - ०३ 
सभावृ ांत 

( दनांक - ०५/०७/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १९/०७/२०१९                                     वेळ - सकाळ  ११.१५ वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०५/०७/२०१९ ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक १९/०७/२०१९ रोजी सकाळ  ११.१५ 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.पवार मिनषा मोद 

   ४. मा.सुल णा राजू धर 

   ५. मा. मोद कुटे 
 

       या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे- शासन अिधकार  भ   हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
 दनांक ०३/०५/२०१९ व २१/०६/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३) 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
----------  

ठराव मांक - ०४           वषय मांक - ०१ 
दनांक - १९/०७/२०१९      वभाग – फ े ीय कायालय( थाप य) 
सुचक : मा.कमल घोलप      अनुमोदक : मा.सुल णा धर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .फ ेका/ था/३८६/२०१९ द.२८/०६/२०१९ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून- 
  िनग़ड  भाग  १३ येथे आषाढ  वार  पालखी सोह यासाठ  आप ी यव थापन क  थापन 
करणेसाठ , मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी आदेश दलेले आहेत. तथा प िनगड  भाग  
१३ येथील मंडप यव थेचे काम यापुव च अंितम क न पूण झालेले अस यान,े आता पालखी सोह यासाठ  
करावयाचे मंडप यव थेचे काम दुस-या कामातून करणे आव यक आहे. तर  सदर िन वदा 
.२८/१२/२०१८-१९, िन वदा र कम पये ११,१७,८९६/- ठेकेदार मे.शालीमार मंडप डेकोरेटस यांना कामाचे 

आदेश दनांक ३०/१०/२०१८ रोजी देणेत आले असून, कामाची मुदत १२ म हने हणजेच दनांक 
२९/१०/२०१९ अखेरपयत आहे. सदर कामातुन भाग .१३ िनगड  येथील आषाढ  वार  पालखी 
सोह य़ासाठ  आप ी यव थापन क  करणेकामी  मंडप यव था लागणार आहे. तर  भाग  १ 
िचखलीम ये सन २०१८-१९ साठ  सां कृतीक काय मासाठ  व मनपा काय मासाठ  मंडप यव था करावी 
या कामातून भाग  १३ िनगड  येथे आषाढ  वार  पालखी सोह यासाठ  आप ी यव थापन क  
करणेसाठ  मंडप यव था करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच िनगड  भाग .१३ येथील मंडप 
यव थेचे काम यापुव च अंितम क न पूण झालेले अस याने स या िनगड  भाग .१३ म ये मंडप 
वषयक काम हाती नस याने भाग .१ िचखली येथील सन २०१८-१९ साठ  सां कृितक काय मासाठ  व 
मनपा काय मासाठ  मंडप यव था करणे याकामातून भाग .१३ िनगड  येथे आषाढ  वार  पालखी 
सोहळयासाठ  आप ी यव थापन क  करणेकामी मंडप यव था पुर वणेचे मंडपाचे कामातून भाग 
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.१३ िनगड  येथील मंडपाची कामे करणे आव यक आहे. तर  िन वदा .२८/१२/२०१८-१९, 

िन वदा र. .११,१७,८९६/- ठेकेदार मे.शालीमार मंडप डेकोरेटस यांना कामाचे आदेश द.३०/१०/२०१८ रोजी 
देणेत आले असून, कामाची मुदत १२ म हने हणजेच द.२९/१०/२०१९ अखेरपयत आहे. तर  भाग .१ 
िचखलीम ये सन २०१८-१९ साठ  सां कृितक काय मासाठ  व मनपा काय मासाठ  मंडप यव था 
करणे,या कामातून, भाग .१३ िनगड  येथे दनांक – १८ जुलै २०१९ रोजी अ णा भाऊ साठे पु यितथीचे 
काय मासाठ  व द.१ ऑग ट २०१९ पासून सा ह यर  लोकशाह र अ णा भाऊ साठे यांचे जयंतीचे 
औिच य साधुन बोधन पवािनिम  ५ दवस मनपामाफत व वध बोधना मक काय मांचे आयोजन 
सालाबाद माणे मनपामाफत करणेत येणार आहे. यासाठ  काय मा या ठकाणी मंडप, ेसींग म, टेज, 
खु या, टेबल,टेबल लॉथ, झालर, रो म ,समई  वागत कमान तसेच अिधकार , प कार, नगरसद य, 
मा यवर यांची बैठक यव था इ या द कामकाज करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .१३ 
िनगड  गावठाणमधील महाराणा ताप पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करणे, िसमािभंतीची उंची वाढ वणे व 
अनुषंगीक कामे करणे. याकामाची िन वदा .२८/१५-२०१८-१९ ठेकेदार मे.पी.एन नागणे िन वदा 
र. .२९,९९,३८६/- हे काम जागेवर .९,००,०००/- इत या रकमेचे झालेले आहे. सदर ठकाणी रजपूत 
समाज संघटनेची मागणी व थािनक नगरसद य यांनी सुच वलेनुसार इतर सुशोिभकरणाची कामे सदर 
भागातील थाप य वषयक कामे करणे या कामातून पूण क न घेणेत आलेली आहेत. यामुळे या 

िन वदेचे काम करणेसाठ  जागा उपल ध नाह . या िन वदेतील िश लक रकमेची कामे दुस-या ठकाणी 
करणे आव यक आहे. यामुळे या कामातून भाग .१३ िनगड  गावठाण मधील मु लीम दफनभुमी या 
िसमािभंतीची उंची वाढ वणे यास िमहराब व िमनार बांधणे हे काम मुळ िन वदेम ये पूण होत नसलेने 
याची उवर त ला टर व पट ंग व इतर थाप य वषयक कामे करणे आव यक आहे. सदर िमहराब 

िमनारची अधवट कामे वर ल िश लक कामातून करणेबाबत थािनक नगरसद य यांनी मागणी केलेली 
आहे. तर  सदर िमहराब व िमनारची उवर त ला टर, पट ंग व थाप य वषयक कामे भाग .१३ 
िनगड  गावठाणमधील महाराणा ताप पुतळा प रसराचे सुशोिभकरण करणे िसमािभंतीची उंची वाढ वणे व 
अनुषंगीक इ. काम करणेस मा यता देणेत 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/३/का व/२४०/२०१९ 

दनांक : १९/०७/२०१९ 

                                                               
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

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


