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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी स मती 

कायप का मांक - ०६ 

सभावृ ांत 
 
दनांक – ०४/०२/२०२२                           वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मती ची पा क सभा शु वार,  दनांक 

०४/०२/२०२२ रोजी दुपार  ३.०० वाजता मा.अवर स चव महारा  शासन यांचेकडील पञ .कोरोना-

२०२०/ . .७६/न व-१४, द.०३ जानेवार  २०२२ अ वये ऑनलाईन प दतीने )ि ह डओ कॉ फरि संग 

वारे (आयोिजत करणेत आलेल  आहे.  मा.सभापती, वधी स मती या महानगरपा लके या 

शासक य इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, वधी स मती यांचे दालनातून सभा 

संच लत करणात आलेल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे स मा.सद य सभागृ हात तर काह  

स मा. सद य ऑनलाईन प दतीने )ि ह डओ कॉ फरि संग वारे(  उपि थत होते. 

 
१. मा. वीनल क पल हे  े-  सभापती 

२. मा.सु नता हेमंत तापक र 

३. मा.भ डवे सं गता राज   

४. मा.संगीता (नानी) भाकर ता हाण े

५. मा. गता सु शल मंचरकर 

६. मा.लांडे व ांत वलास 
 

या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 
 

---------- 
  

अ) मा. वधी स मती सभा (कायप का मांक ०३) द.१७/१२/२०२१ व दनांक २०/१२/२०२१ चा 

सभावृतांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

आ) मा. वधी स मती सभा (कायप का मांक ०५) द.२१/०१/२०२२ चा सभावृतांत कायम 

करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
---------- 
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ठराव मांक – २६      वषय मांक – ०१ 

दनांक – ०४/०२/२०२२     वभाग – इ े य व युत 

सुचक – मा.सु नता तापक र     अनुमोदक - मा.सं गता भ डवे 

संदभ – मा.आयु त यांचेकडील प  .इ ेका/ व/३७/२०२२, द. २७/०१/२०२२. 

 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे.  

मनपा या इ े ीय व युत वभागा या काय े ातील जुन ेभोसर  णालय 

येथे मह ला सुती गृ ह व ऑपरेशन थएटर सह ७० मह लांसाठ  बेडची यव था 

आहे .या ठकाणी गरम पा या या यव थेसाठ  बस वणेत आले या सोलर वॉटर 

ह टर नादु त व खराब झा यामुळे णांची गैरसोय होत अस याने सदर 

हॉ पीटलसाठ  न याने सोलर वॉटर ह टर व यासोबत सोलर एनज  स ट म 

इमारती या टेरेसवर बस वणेच ेकामाच ेआदेश द.२१/०६/२०२१ रोजी मे.नाद हा 

इले क स, पुणे यांना देणेत आले आहेत. तथा प जुने भोसर  हॉ पीटल इमारत 

जुनी झाल  अस याने न कासीत करणेत येणार आहे. तथा प न वन भोसर  

णालयासाठ  सोलर एनज  यं णा कर यात आलेल  नस याने व सोलर वॉटर 

यं णेची मता वाढ वण े आव यक अस याने सदर वषयांक त काम र द 

करणेएवजी न वन भोसर  हॉ पीटल इमारती या टेरेसवर काम करणेस स म 

स मतीची मा यता घेऊन काम करणे श य आहे व मनपा या सोईचे आहे. तर  इ 

े ीय व युत कायालया या काय े ामधील जुन े भोसर  हॉ पीटल इमारत 

न कासीत होणार असलेने या ठकाणी वषयांक त तावीत सोलर यं णेच ेन वन 

भोसर  हॉ पीटल इमारती या टेरेसवर, न वदाधारक मे .नाद हा इले क स, पुणे 

यांचेकडुन ( न वदा मांक ३२/१२ -- २०२०/२१, न वदा र. .१४,९९,७८३--/-, कामाचा 

दर २२ % कमी )क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

 



3 
 

 

 

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

 
 

( वीनल क पल हे े ) 

सभापती 

वधी स मती 

प ंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 

       
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

प ंपर  च ंचवड महानगरपा लका 

प ंपर  - ४११ ०१८. 

 

प ंपर  चंचवड महानगरपा लका 

प ंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/४७/२०२२ 

दनांक :  ०८/०२/२०२२ 

 
 

त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  

रवाना.  


