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

कायप का मांक - १३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २०/०२/२०२०                                     वेळ – दुपार १२.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
२०/०२/२०२० रोजी दुपार १२.०० 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.अनुराधा गणपत गोरखे 

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

   ६. मा.सुल णा राजू धर   
     
       या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------  

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आला. 
 
वषय .२) भाग .२० कासारवाड  येथील मायानगर  जवळ ल ना यांची कामे करणे या  
          कामा या जागेत बदल करणेबाबत. -  मा.कमल घोलप , मा.अनुराधा गोरखे 

---------- 
 दनांक ०७/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
----------  

ठराव मांक – ३१           वषय मांक - ०१ 
दनांक - २०/०२/२०२०     वभाग - ब े ीय ( व ुत) 
सुचक : मा.घोलप कमल     अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 
संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब केा/१४/२०२० द.१०/०२/२०२० 
      मा.महापािलका यांनी िशफारसकेलेनुसार  
      मुकाई चौक ते भ  श  चौक बीआरट एस र याचे काम चालु आहे. या कामांतगत 

िनसगदशन सोसायट  जवळ रे वेओ हर जचे कामात महारा  रा य वज पारेषण कंपनीचा इएच ह  
टॉवर हल वणे व टॉवरची उंची वाढ वणे आव यक आहे. या कामाचे महारा  रा य वज पारेषण 
कंपनीकडून सुधार त अंदाजप क ा  झालेले आहे. तसेच कामासाठ  रे वे लॉक व महारा  रा य 
वज पारेषण कंपनीचा २२० क. हो.दाबाचा वज पुरवठा बंद करणेसाठ चे चाजस यांचा एकुण अंदाजे 
खच र. .२५,००,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस कोट  फ )  इतका खच अपे त आहे.   या कामाची 
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शास कय मा यता  र. .7,00,00,000/- इतक  मा.महापािलका सभेने ठराव .102 दनांक 

28/11/2017 अ वये यापुव  दलेली होती. तर  उपरो  वषयां कत कामास र. .२५,००,००,०००/- 
(अ र  र. .पंचवीस कोट  फ ) या रकमेस सुधार त शास कय मा यता िमळणेकामी मा.आयु  
यांची िशफारस असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
ठराव मांक – ३२           वषय मांक - ०२ 
दनांक - २०/०२/२०२०      

सुचक : मा.घोलप कमल     अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 
 मा.घोलप कमला , मा.अनुराधा गारख ेयांनी ता वत केलेनुसार भाक .२० कासारवाड  
येथील मायानगर  जवळ ल ना याची कामे करणे, िन वदा .२७/३१/२०१९-२० िन वदा 
.४४,९८,९२२/- हे िन वदेच ेकाम करणेत येत आहे. यानुसार य  ठकाणी काम सु  करणेत 

आले परंतु सदरचा नाला सी.एम.ई(िमलीटर )ह लगत जात अस याने सी.एम.ई कडून सदर ठकाणी 
काम करणेस म जाव केलेला आहे. यामुळे स थतीत सदर ठकाणी ना याच ेकाम करणे श य 
नाह . तर  मा.नगरसद य यांनी सदर ना या या कामातून भाग .२० मधील ना यांची कामे 
करणेची मागणी केली आहे. सदर िन वदे या कामातून न वन भाग .२० येथील ना यांची कामे 
करणेकर ता सदर काम थळ बदलास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कामय होणेची वाट न 
पाहता ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी. 

 

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

                                              

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

 

                         (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/८९ /२०२० 
दनांक : २४/०२/२०२०          
                                                                

                                                                                                                                                ( 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. 


