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

कायप का मांक - ०४ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०२/०८/२०१९                                  वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०२/०८/२०१९ 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.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

          ४. मा.पवार मिनषा मोद 

  ५. मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

  ६. मा.काळे उषा दलीप 

  ७. मा.सुल णा राजू धर 
 

        या िशवाय मा.लोणकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.जुंधारे- कायकार  
अिभयंता 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 .४) सभा आयोजनाबाबत. – मा.सुल णा धर, मा.अनुराधा गोरखे यांचा ताव.   

वषय .५) भाग .१५ राम मं दर उ ानाचे नुतनीकरण करणे.- मा.मिनषा पवार , मा.कमल घोलप  

           यांचा ताव. 
---------- 

 

अ) दनांक २१/०६/२०१९, ०५/०७/२०१९, १९/०७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
मांक ०२) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

आ) दनांक ०५/०७/२०१९, १९/०७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०३) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 

ठराव मांक - ०५            वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०२/०८/२०१९      वभाग – शासन 
सुचक : मा.उषा ढोरे      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४०८/२०१९ द.२७/०५/२०१९ 

      वषय – मा.अ थरोग त  अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी कमचार  िनवड  

               सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांना िनयु  दे यास मा यता िमळणेबाबत... 
 

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणते यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ०६            वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०२/०८/२०१९      वभाग – शासन 
सुचक : मा.कमल घोलप      अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४०९/२०१९ द.२७/०५/२०१९ 
       वषय – ये  वै क य अिधकार  पदावर करावया या पदो नतीस मा यतािमळणेबाबत.. 

 

वषय .२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
-------- 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

-------- 

ठराव मांक - ०७            वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०२/०८/२०१९      वभाग – बी.आर.ट .एस 
सुचक : मा.कमल घोलप      अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/६४५/२०१९ द.१९/०७/२०१९ 

   मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

       थाप य बीआरट एस वभागा माफत दापोड -िनगड  र यावर सीएमई दापोड  येथील चौकात सब-वे 
बांधणेचे काम िन वदा . मु यालय ७१-०१/२०१६-१७ अ वये मे.कृ णाई इ ा ा. िल. यांचे माफत  पुण 
करणेत आले आहे. सदरचे काम सु  करताना सदर सबवे-चे र याची/बॉ सची ं द  याम ये काह  तां क 
कारणा वये बदल करावे लागले. यामुळे मुळ िन वदेम ये वषयां कत काम पुण करता आले नाह . यामुळे 
स थतीत सदर सबवे वर ल र याचे डांबर करण (DBM व BC), Anticarbonation Paint व रोड फिनचर इ. बाबींचे 
काम करणे आव यक आहे. सदर बाबीं या कामाची र. . २९,००,०००/- इतक  होत आहे. स थतीत टे को 
र यावर ल दुगानगर चौक ते नािशक हायवे पयत या र यावर ल व वध सेवा वा ह या टाकणेकर ता खोदलेले 
चर बुज वणे व फुटपाथची दु ती करणे हे काम िन वदा . २०/२-२०१८-१९ व िन वदा र. .४,१६,८८,९८५/- 
मे.कृ णाई इ ा ा.िल. चे काम थाप य बीआरट एस वभागा माफत चालू असून सदर (सन २०१८-१९) 
कामाचा दर १०.९९%इतका कमी आहे. सदर टे को  र यावर ल  दुगानगर चौक ते नािशक हायवे र यावर ल 
व वध सेवा वा ह या टाकणेकर ता खोदलेले चर बुज वणे व फुटपाथ दु ती करणे र याचे कामाची बचती 
मधुन दापोड -िनगड  र यावर सीएमई दापोड  येथील चौकात सबवे बांधण ेयेथील  (DBM व BC), Anticarbonation 

Paint व रोड फिनचर इ. बाबीचे र. . २९,००,०००/- चे काम करता येऊ शकतील. वर ल दो ह  कामे एकाच 
ठेकेदार असलेने व यामधील कामां या बाबींनुसार सब-वेचे उवर त काम टे को र यावर ल कामातून करणे 
श य असलेने तसेच सबवेचे कामातील र याचा वापर सु  करणेचे ीने वर ल माणे कामातील जागेत बदल 
होणार आहे. सदरचे जागा बदलास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

-------- 

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

ठराव मांक – ०८            वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०२/०८/२०१९           

सुचक : मा.सुल णा धर          अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 

संदभ – मा.सुल णा धर , मा.अनुराधा गोरखे यांचा ताव - 
      पंपर   िचंचवड  महानगरपािलकेची  मा. वधी  सिमतीची पा क सभा यापुढे येक म ह याच 
प ह या व ितस-या शु वार  सकाळ  ११.३० वा. ऐवजी दुपार  ३.००वा. आयो जत करणेस मा यता दे यात 
येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ०९            वषय मांक - ०५ 

दनांक - ०२/०८/२०१९           

सुचक : मा.मिनषा पवार          अनुमोदक : मा.कमल घोलप 

संदभ – मा.मिनषा पवार, मा.कमल घोलप यांचा ताव - 
        भाग .१५ राम मं दर उ ानाचे नुतनीकरणाचे कामकाज ( िन वदा .२१/०२८/२०१८-१९ ) 
अंतगत कर यात येत असून स थतीत सदर उ ानासाठ  मा. थािनक नगरसद य यांचे मागणीनुसार 
मोठया व पाचे काम काढावयाचे असून याची िन वदा या चालू आहे. तर  स थतीत राम मं दर 
उ ानात कुठलेली काम कर याची आव यकता नाह . तर  भाग .१५ मधील कबीर उ ान, तुकाराम 
उ ान, ाने र उ ान, माऊली उ ान व इतर उ ानात तातड ने करकोळ दु तीचे काम करणेची 
आव यक आहे. तर  भाग .१५ मधील राम मं दर उ ानाचे नुतनीकरण करणे या कामांतगत भाग 
.१५ मधील इतर उ ानातील कामे करणेस मा यता दे यात 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/२६१/२०१९ 

दनांक : ०२/०८/२०१९ 
 
 

                                                                  
(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. 


