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

कायप का मांक - १० 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०३/०१/२०२०                                 वेळ - दुपार ३.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनाकं 
०३/०१/२०२० रोजी सकाळ  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.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
४. मा.पवार मिनषा मोद 
५. मा.अनुराधा गणपत गोरख े

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

----------  
  
       

   दनांक २०/१२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०९) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 
 

ठराव मांक – २६            वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०३/०१/२०२०       वभाग – ड े ीय( थाप य)  
सुचक : मा.अनुराधा गोखरे      अनुमोदक : मा.कमल घोलप 
संदभ – मा.अित र  आयु  (१) यांचे प  .ड /े था/का व/३१७/२०१९ द.१९/१२/२०१९ 
      मा.अित र  आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे  –   

भाग .२८ पंपळे सौदागर मधील कोकणे चौक ते पाक रॉयल पयतचा १२.०० मी. 
ड .पी.र ता वकसीत करणे (िन वदा .११/९१/२०१८-१९ व िन वदा र. .३१,३७,७६३/-) चे कामाचे 
आदेश ठेकेदार मे.अजवानी इ ा चर ा. िल. यांना द.०५/११/२०१८ रोजी देणेत आलेले असून 
कामाची मुदत १८ म हन े हणजेच द.०४/०५/२०२० अखेर पयत आहे. मौजे पंपळे सौदागर येथील 
कोकणे चौक ते पाक रॉयल पयतचा १२.०० मी. ड .पी. र ता हा थाप य बी.आर.ट .एस. 
वभागामाफत वकसीत करणेत येणार आहे. यामुळे तावात नमूद कामातून याच भागातील 
खराब झाले या र यांचे व वध ठकाणी डांबर करणाची कामे क न िमळणेबाबत. मा.नगरसद यानंी 
मागणी केलेली आहे. यानुसार साईट बदला या तावास भाग .२८ पंपळे सौदागर मधील कोकणे 
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चौक ते पाक रॉयल पयतचा १२.०० मी. ड .पी. र ता वकसीत करणे याकामातून याच भागातील 
खराब झाले या र याचे डांबर करण करणकेामी साईट बदलासाठ  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/४/का व/०४/२०१९ 

दनांक : ०४/०१/२०२० 
 
 

                                                                                                  
(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. 


