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

कायप का मांक - ०८ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०५/०३/२०२१                वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०५/०३/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे 
स मा.सद य सभागृहात उप थत होते.  
 

१. मा. वीनल क पल हे  े -  सभापती 
२. मा.वसंत भाकर बोराटे 

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४. मा.चौगुले सीमा द ा य 

५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६. मा.सुल णा राजू धर 

७. मा.पौ णमा र वं (आ पा)सोनवणे 

८. मा.अिमत राज  गावडे 
 

       
    या िशवाय मा.आगळे- सहा.आयु , मा.उ हास जगताप- नगरसिचव, हे अिधकार  

सभेस उप थत होते.   
---------- 

   उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 
  वषय .२) . .२८ मधील कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटापयत र याचे व ुत वषयक कामे  
            करणे( काश यव था करणे). 
  वषय .३) च-होली मैलाशु द करण क ांअंतगत भाग .३ मधील भोसर  बणाचा ओढा व  
             वाळके मळा प रसरात मलवा हनी सुधारणा कामे करणे.- मा.पौ णमा सोनवणे,  
             मा.सीमा चौगुले यांचा ताव. 
 वषय .४) भाग .३२ म ये सारथी वेबवर ल त ार  िनवारणा क रता थाप य वषयक कामे  
            करणे.- मा.सीमा चौगुले, मा.पौ णमा सोनवणे यांचा ताव 

--------- 
 

अ)  दनांक २२/०२/२०२१  रोजी   झाले या  सभेचा (कायप का मांक  ०७) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
         

 ----------  
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 ठराव मांक - २५                  वषय मांक - ०१ 
 दनांक - ०५/०३/२०२१         वभाग- ग े ीय व ुत   

 सुचक : मा.सीमा चौगुल े            अनुमोदक :मा.वसंत बोराटे 
 संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/ग /ेथेर/३/२६४/२०२० द.०३/०६/२०२०  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 

                   मे.ईगल इं ा इं डया िल. यास कामाचे आदेश िनगत (िन वदा दर ५.८६% कमी) 
करणेत आलेले आहे. सदर कामासाठ  मे. शिश भु असो. यांची स लागार हणून नेमणुक 
करणेत आलेली आहे.  स ा थतीत सदर ठकाणचे काम चालु आहे. पंपर  भाग . ४३ 
जजामाता णालयासाठ  नवीन इमारत बांधणे हे काम यापुव  िन वदा शेडुल मधील सव 
बाबींचे िन वदा र कम या मयादेत पुण झाले असुन सदर इमारत वै कय वभागाकडे 
हं तांतर त करणेत आली आहे. तसेच सदर कामाचे अंतीम बील तयार करणेत आले असुन 
अदायगीसाठ  लेखा वभागाकडे सादर केलेले आहे.  कोरोना कोवीड– १९ मुळे ितबंधक उपाय 
हणुन णालयात १०० बेडची यव थापनाचे काम मा. आयु  साहेब व मा. वै कय 

अिधकार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी दले या सुचने माणे काम सु  केले 
आहे. सदर या सुचने म ये जजामाता णालय येथील डॉ टर (वै कय अिधकार ) 
िनवास थानासाठ  व ुत याव था करणेचे व णालयाकर ता ए स ेस फडर ारे अखंड त 
वीजपुरवठा करणेकामी मरा व व कंपनी व व ुत वभागाचे सहशहर अिभयंता व ुत/ यां क  
यांचे समवेत याबाबत चचा होऊन रंग मेन युिनट बसवुन केबल चाज क न ए स ेस फडर 
ारे वीज पुरवठा करणे बाबत सुचना व आदेश दे यात आले व या कामावर झालेला खच 

र कम  ८२,५५,०००/-थेरगाव येथील चालु असले या णालया या कामातअित र  बाब 
(Extra Item) हणुन समावेश क नमे. ईगल इं ा इं डया िल.  यांना अदा करणेत यावा असा 

ताव मा. आयु  सो. यांनी द. १३/५/२०२०  या तावानुसार मंजुर केला आहे व या 
खचास जागेत बदल होत अस याने मा. विध सिमतीची मा यता घेणेची आव यकता आहे. 
यास अनुस न संबधीत ठेकेदारांने काम सु  केले आहे. वर नमुद के या माणे मुळ चाल ु

असले या कामा या जागेत बदल होत अस याने  यांस मा यता देणेत येत आहे.   

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

   

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

 ठराव मांक - २६                  वषय मांक - ०२ 
 दनांक - ०५/०३/२०२१         वभाग- ड े ीय व ुत   

 सुचक : मा.पौ णमा सोनवणे            अनुमोदक :मा.सीमा चौगुले 
 संदभ : मा.सह शहर अिभयंता( व)यांचे प  .ड /े व/वाकड/४३/२०२१ द.०१/०३/२०२१  
       मा.सह शहर अिभयंता( व)यांनी िशफारस केले माणे.- 
       थाप य वभागामाफत कोकणे चौक ते रायल पाक पयतचे मनपा ह  पयतचा 
र ता वकसीत कर यात आला आहे, यापुढे मनपा ह पासुन ते BRT र ता पयत PCNTDA 
या ह त आहे. सदर र ता मनपाचे ता यात आलेला नस याने सदर ठकाणचे र याचे 
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थाप य काम र  कर यात आले असुन सदरचे र  झालेले काम मा. महापािलका सभा 
ठराव . ४०७ द. ६/६/१९ व मा. महानगरपािलका सभा ठराव . ४८० द. २०/११/२०१९ 
अ वये वषयां कत र याचे लगत या र यावंर कर यासाठ  शासक य मा यता दलेली 
आहे. यामुळे एज सीने थाप य वभागामाफत वकसीत कर यात आले या कोकणे चौक ते 
मनपा ह पयत या र यावर काश यव था कर याचे काम पुण केलेले आहे. वषयांक त 
र याचे कामाचा कोप कमी झालेमुळे वषयां कत कामांतील र. . १३.६६ ल  चे काम 
िश लक आहे. सदर प रसराचे थािनक नगरसद य यांनी तसेच वषयांक त 
काय थळान जक या र ते १) रायलपाक ते भारतगॅस BRT पयत या र ता २) SNBP शाळा 
र ता ३) कोकणे चौक ते गोडांबे चौक पयत या र ता ( कापसेलॉ स ) ४) झंझुड मळार ता  
५) व शांती कॉलनी अंतगत र ते या ठकाणीचे गंजलेले खांब बदलून िमळणे कामी वनंती 
केली आहे. तसेच . . २८ चे प रसरातील वाकड वाय जं शन ते साई चौक या BRTS 

र यावर डा या बाजूला EHVलाईन अस यामुळे, या ठकाणी दवे बस व यात आलेले नाह . 
परंतु मा. वाहतुक िन र क  यांनी सदर या र यावर अंधारामुळे अपघात होऊन नाग रकांचे 
जवीतांस धोका होत  अस यामुळे  दवे तातड ने बस वणे कामी कळ वले असुन, सदरचे 
ठकाणी दवे बस वणे आव यक आहे.  सबब िन. . २६/३-१८/१९ मधील िश लक 
र कमेतुन, उपरो  वषयांक त कामांतगत जागा ता यात न आलेमुळे उवर त काम भाग . 
२८ मधील लगत या र यांवर करणे साठ  मा. महापािलका सभेने ठराव .४०७ 
द.०६/०६/२०१९ व मा. महानगरपािलका सभा ठराव . ४८० द. २०/११/२०१९ अ वये 
शास कय मा यता दलेली अस याने तसेच वषयांक त कामांतगत िश लक सा ह य 

वाप न वर नमूद ठकाणचे खांब बदलून देणे कामी मा.नगरसद य यांनी वनंती केलेनुसार 
तसेच मा.वाहतुक िन र क यांनी कळ वले नुसार काय थळ बदलास मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

 

ठराव मांक - २७          वषय मांक - ०३ 
दनांक - ०५/०३/२०२१          

सुचक : मा.पौ णमा सोनवणे                     अनुमोदक : मा.सीमा चौगुले 
     संदभ : मा,पौ णमा सोनवणे, मा.सीमा चौगुले यांचा ताव. 

च-होली मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ मधील भोसर  बणाचा ओढा व वाळके 
मळा प रसरात मलवा हनी सुधारणा कामे करणे िन. .३/९२/२०१९-२० अ वये काम चालु 
आहे. तसेच भाग .३ मधील व वध ठकाणी र ते काँ ट करण करणेची कामे चालु आहे. 
सदर ठकाणी अ त वात असले या जु या मलवा ह या लोकसं या वाढली अस यामुळे व 
सदर मलवा ह यांम ये गाळ साच यामुळे या अपु-या पडत आहेत. यामुळे या ठकाणी 
वाढ व यासा या न वन मलिन:सारण निलका टाकणे अ याव यक आहे. सदर बाबतची 
कायवाह  करणेत येणार आहे. यामुळे तावात नमूद कामामधून कामाचे थळ बदल क न 
च-होली मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ म ये व वध ठकाणी र ते काँ ट करण 
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करणेत येणा-या भागात तसेच व वध ठकाण या जु या मलवा ह यांम ये मलिन:सारण 
वषयक कामे करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

 

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

ठराव मांक - २८          वषय मांक - ०४ 
दनांक - ०५/०३/२०२१          

सुचक : मा.सीमा चौगुले                     अनुमोदक : मा.पौ णमा सोनवणे 
     संदभ : मा.सीमा चौगुल,े मा,पौ णमा सोनवणे यांचा ताव. 

       भाग .३२ म ये सारथी वेबवर ल त ार  िनवारणाक रता थाप य वषयक कामे    
करणे या कामास द.३०/१२/२०१९ रोजी कामाचा आदेश देणेत आला आहे. स थतीत काम 
चालू आहे. सदरचे काम सारथी वेबपोटलवर ल त ार  िनवारणा करणेसाठ  काढणेत आले होते. 
सदर कामातून सारथी वेबपाटलवर ल त ार चे िनवारणा करणेकामी काम करणेत येत आहे. परंतू 
भागात इतरह  आव यक कामे करावयाची अस याने सदर कामातून ती करणेकामी सदर 

कामाअंतगत सारथी वेबवर ल त ार  िनवारणाक रता करणे या कामाखेर ज भाग .३२ मधील 
इतर थाप य वषयक काम करणे असे कामाचे व प बदलास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कामय होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
 

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

 

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

( वीनल क पल हे  े) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१३३/२०२१  
दनांक : ०९/०३/२०२१                                                                     

                                                      
(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.                 


