
 1 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - १८ 
सभावृ ांत 

दनांक - १८/०१/२०१९                                       वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१८/०१/२०१९ 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.माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई  - सभापती 
   २. मा.पवार मिनषा मोद 

   ३. मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

    ४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
   ५. मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

    ६. मा.कदम िन कता अजुन 

   ७. अड.सिचन सुरेश भोसले 
   
        या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे – शासन अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

----------  
   
  उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभाकामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आला. 
 
वषय .१) . .२६ पंपळे िनलख मधील महादेव मं दर ते बाणेर पुलापयतचा र ता डांबर करण ऐवजी 

काँ ट करण करणेबाबत.- मा.संिगता ता हाणे , मा.सागर गवळ  यांचा ताव 

---------- 
  

अ) दनांक २१/१२/२०१८,०४/०१/२०१९ व ०८/०१/२०१९  रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक  
१६)  सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

आ) दनांक ०८/०१/२०१९  रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १७)  सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

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

 

ठराव मांक - ७८           वषय मांक - ०१ 
दनांक - १८/०१/२०१९       

सुचक : मा.संिगता ता हाण े     अनुमोदक : मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.संिगता ता हाणे , मा.सागर गवळ  यांचा ताव– 

 मौजे पंपळे िनलख . .२६ मधील महादेव मं दर ते बाणेर पुलापयतचा र ता डांबर करणाने 
वकसीत करणेसाठ  कामाचे आदेश द.०६/०२/२०१८ रोजी देणेत आलेले असून काम चालू आहे. सदर 
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कामात पंपळे िनलख मधील महादेव मं दर ते बाणेर पुलापयतचा र ता(७०० मी.) व पंपळे िनलख 
मशानभूमी ते STP लां ट पयतचा (५५० मी.) र ता वकसीत करणेचा अत:भाव कर यात आलेला आहे. 

सदर या र यावर वाहतूक ची वदळ मोठया माणात असते तसेच माट िसट  अ वये भ व यातील 
वाहतूक चा वचार करता सदरचा र ता काँ ट करण करणे आव यक आहे. सदर र ता डांबर करणाने 
वकसीत करणे या कामाची िन वदा र. .७,४४,२९,०६१/-(अ र  र. .सात कोट  च वेचाळ स लाख 
एकोणतीस हजार एकस  फ ) इतक  आहे. या अनुषंगाने वर ल कामांतगत अ.ं५०० मी.लांबी या र याचे 
काँ टकरण करणे श य होणार आहे. तर  भाग मांक २६ मधील ता यात आलेले ड .पी.र ते वकसीत 
करणे या कामातून डांबर करणा या कामाऐवजी काँ ट करणाने र ता वकसीत करणे या फेर बदलास 
मंजूर कामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता  
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  
 

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

 

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

(माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३७/२०१९ 

दनांक : १८/०१/२०१९ 
 
 

                                                                                                         
(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. 


