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

कायप का मांक - ०६ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०७/०९/२०१९                                      वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार दनांक 
०७/०९/२०१९ रोजी दुपार  ३.०० 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.अ नी िभमा बोबडे - सभापती 
२. मा.घोलप कमल अिनल 
३. मा.पवार मिनषा मोद 

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

६. मा.सुल णा राजू धर 
 

        या िशवाय मा. अ ण जागडे – .उपनगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
----------  

 

  उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 

----------  
 

वषय .१) प.ंिचं.मनपा दलीप वगसरकर अकॅडमी या पॅ हेिलअनचे उव रत व ुत वषयक 

          कामकाज करणेबाबत. – मा.मिनषा पवार, मा.सुल णा धर यांचा ताव.   

वषय .२) भाग .२ िचखली मशान भूमी देखभाल दु ती व थाप य वषयक कामे 

          करणेबाबत(िन वदा .२७/६७/२०१८-१९) – मा.उषा वाघेरे, मा.मिनषा पवार यांचा  

          ताव. 
----------  

         दनांक १६/०८/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०५) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

----------  

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

ठराव मांक – १३            वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०७/०९/२०१९           

सुचक : मा.मिनषा पवार          अनुमोदक : मा.सुल णा धर 

संदभ – मा.मिनषा पवार , मा.सुल णा धर यांचा ताव - 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत दलीप वगसकर अकॅडमी या प हेलीयनचे काम करणे  
बाबत  द.28/03/2018  रोजी  भुमी  व  जदंगी  वभागमाफत मनपा व दलीप वगसकर 
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फॉऊंडेशन यां या म ये पुरवणी करारनामा करणेत आला आहे. सदर या कामासाठ  मे.शशांक फडके 
याची आ कटे ट हणुन नेमणूक केली आहे. सदर या करारना यानुसार व ुत वभागामाफत खालील 
बाबींची पूतता करणेत येऊ शकते. 
 
1) Concealed Electrification 

2) Split air Conditioning forsome area. 

3) 1.2 m/s 4/5 Passenger Lift. 

4) Heavy Duty LED Fittings 

   
वर ल अ. .१ या कामासाठ  व ुत वभागाने िन वदा िस द क न कामाचे आदेश 

दे यात आलेले आहेत. अ. .२ ते ४ या कामासाठ  व ुत वभागाकडे पुरेशी तरतूद उपल ध 
नस याने तरतुद उपल ध झा यावर सदरची कामे कर यात यावीत असा िनणय या वेळेस घे यात 
आला होता. दर यान या काळात, सदर वगसकर अकॅडमीचे थाप य वषयक काम माहे ऑ टोबर 
२०१९ पूव  पूण होणार अस याने, या बरोबर व ुत वषयक कामे होणे गरजेचे अस याने, अ य 
अशा कार या चालु असले या कामातुन तातड ची गरज अस याने काम क न घेणे श य आहे. 
अशा कारचे काम चालु असले या कामाची मा हती खालील माणे आहे. 
 
कामाचे नाव – थेरगाव येथील स ह नं.९ म ये बहुउ ेशीय इमारत बांधणेबाबत. 
कामाची िन वदा र कम – 4,26,73,839/- (Electric Work) Total Rs.13,26,82,336/- 

ठेकेदाराचे नांव – मे. एस एस साठे, ढोरेनगर,सांगवी 
िन वदा दर  - 11% below 

 
  वर ल चालू असले या कामातनू दलीप वगसकर अकॅडमीकर ता तातड ने आव यक 
असले या वर ल अ. . २ ते ४ ह  कामे क न घेणे श य आहे. याकर ता अंदाजे र कम 
र. .५४,६६,०८५/- इतका खच अपे ीत आहे. वर नमुद के या माणे मुळ चालु असले या कामातून 
अ य ठकाणी काम कर याचे थळबदलाचे तावास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

ठराव मांक – १४            वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०७/०९/२०१९           

सुचक : मा.उषा वाघेरे          अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 

संदभ – मा.उषा वाघेरे , मा.मिनषा पवार यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग मांक २ िचखली मशान भूमी देखभाल दु ती 
व थाप य वषयक कामेकरणे. (िन वदा .२७/६७/२०१८-१९) सदरचे कामातून भागात इतर  
ठकाणी कामे करणेचे  थळबदलाचे तावास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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/४/का व/४१३/२०१९ 

दनांक : ०९/०९/२०१९ 
 
 

                                                       
                                                                (अ ण ह रभाऊ जागडे) 

.उपनगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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


