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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

            मांक : नस/४/का व/  ८०९ /२०१३ 
            दनांक :  ३१ / ०८ / २०१३ 
 
ित, 

 
मा........................ 
सद य, वधी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
 
  वषय  :-  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची सभा  

   दनांक ०६/०९/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत ....  
 

 
महोदय / महोदया,  
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 

दनांक ०६/०९/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे.  सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.  

 

                आपला व ासू, 
 

  
 
त :  १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 
कायप का मांक ७ 

 
दनांक : ०६/०९/२०१३                               वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 

 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०६/०९/२०१३ रोजी दपारु  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
  

वषय  .१) ी. मोद भोसले, मु यलेखापाल यांना ितिनयु या अट  व शत नुसार  

           मु यलेखापाल पदावर ल िनयु संदभात मे.उ च यायालयाम ये रट प टशन  

           टॅ प . २३३१७/२०१२ पं.िचं.मनपा कमचार  महासंघ व द महारा  शासन  

           व पं.िचं.मनपा या दा याम ये होणा-या अंितम िनणयाचे अधीन राहन ू  

           २३/०७/२०१३ पासून पुढे ०१ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेकामी  
     मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०६/०९/२०१३ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 
 

वषय  .२) मनपा या वाहतूक िनयोजन क ाकड ल वषयप ानुसार  ब भागात पंपर  रे वे 
टेशन ते मंुबई-पुणे हायवे वर ल फनोले स कंपनी  चौक व डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर चौकापयत ४.०० मी. ं द चा फुटपाथ करणेकामी येणारे 
र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे पुणगणनप कास व 
या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३) मनपा या वाहतूक िनयोजन क ाकड ल वषयप ानुसार  कृ णानगर, देह आळंद  ू
र ता प रसरात व इतर चौकाम ये व र यांची वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी येणारे र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे 
पुणगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .४)  मनपा या वाहतूक िनयोजन क ाकड ल वषयप ानुसार अ भाग काय े ातील 
मु य र यावर ल शाळा, हॉ पटल प रसरात  व ा याना, नाग रकांना 
सुर त र ता ओलांडणे या सु वधा तयार करणेकामी येणारे र. .९,००,०००/- 
(अ र  र. .नऊ लाख फ ) च ेपुणगणनप कास व या माणे काम कर यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .५) मनपा या वाहतूक िनयोजन क ाकड ल वषयप ानुसार  यमुनानगर, ािधकरण 
प रसरात व इतर चौकाम ये व र यांची वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी येणारे र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे 
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पुणगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय .६) मनपा या वाहतूक िनयोजन क ाकड ल वषयप ानुसार  ब भाग काय े ातील 
मु य र यावर ल शाळा, प रसरात व ा याना, नाग रकांना सुर त र ता 
ओलांडणे या सु वधा तयार करणेकामी येणारे र. .९,००,०००/- (अ र  
र. .नऊ लाख फ ) चे पुणगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७) मनपा या वाहतूक िनयोजन क ाकड ल वषयप ानुसार  क भागात दापोड  

रे वे टेशन ते मंुबई - पुणे हायवे पयत ४ मी. ं द चा फुटपाथ करणेकामी 
येणारे र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे पुणगणनप कास व 
या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .८) मनपा या वाहतूक िनयोजन क ाकड ल वषयप ानुसार  ड भागात काळेवाड  
रहाटणी प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा वषयक कामे 
करणेकामी येणारे र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे 
पुणगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय .९ ) मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल वषयप ानुसार  कासारवाड  येथे 
मनपामाफत मैलाशु द करणासाठ  ट पा .१, २ व ३ असे एकूण तीन Sewage 

Treatment  Plant  आहेत.  सदर लॅ ट म ये स थतीत सवसाधारण ७४ ते 
८० एम.एल.ड . मैला पा यावर या केली जाते.  स थतीत यायु  
पा याचा पुनवापर काह  माणात उ ानासाठ  करणेत येतो व उव रत पाणी 
नद पा ाम ये सोडणेत येते.  CME येथे कासारवाड  STP  पासून पं पंग ारे 
पाणी पुर वणे या कामाचे अंदाजप क तयार केले असून सदर कामासाठ  एकूण 
अंदाजप क य र. .२,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत दनांक 
२५/०७/२०१३ चे प ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम 
मनपाकडे डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण 
झालेनंतर देखभाल, द तीकामी ितम हना आव यक ती र कम देणेची ु
संमती दश वलेली आहे.  तसेच सदरचे काम यांनी व रत पूण क न 
देणेबाबत कळ वले आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME यांचेकडून सन २०१३-१४ 
चे अंदाजप कानंतर ( हणजे २५ जुलै २०१३ रोजी) प  िमळाले असून या 
वभागामाफत सदर कामाचे खचासाठ ची तरतुद या वषा या मनपा या 
अंदाजप का म ये करणेत आलेली नाह .  परंतु सदर कामासाठ  आव  यक 
असणार  र कम CME कडून जमा होणार अस याने या रकमेतून सदर काम 
मनपामाफत क न घेणेस येणारे अंदाजे सुमारे २,४८,००,०००/- चे रकमेस  
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शासक य मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .१०) अ भाग थाप य वभागाकड ल वषयप ानुसार िनगड  से. .२२ येथील  

            गु द  उ ानाचे नुतनीकरण करणे या कामातून अ भागातील इतर उ ानांची  

            देखभाल द तीची कामे करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेु . 
 

वषय .११) ब मु यालयाकड ल वषयप ानुसार मनपा या मु य शासक य इमारतीम ये  

           नुतनीकरण करणे या कामाचे सुधा रत वाढ व अं.र. .२१,९९,२०६/- (अ र  

           र. .एकवीस लाख न या णव हजार दोनशे सहा फ  )चे पुवगणनप कास व  

           या माणे काम कर यास शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .१२) मनपाच े बीआरट एस वभागाकड ल वषयप ानुसार जु या मुंबई पुणे 
र यावर ल भ -श  चौक येथे बस टिमनल वकिसत करणे या कामाचे 
सावजिनक बांधकाम खाते यांचेकड ल सन १२-१३ या  दरसूचीनुसार प क तयार 
केले आहे. सदर कामाची अंदाजप क य र. .२,९०,४४,७१०/-( अ र  र. .दोन 
कोट  न वद लाख चौ वेचाळ स हजार सातशे दहा फ ्) इतक  आहे. सदर काम 
पूण करणेस एकूण १२ म ह यांचा कालावधी लागणार आहे. सदरचे कामास सन 
२०१३-१४ म ये एकूण २,९०,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली 
आहे.(पानांक ४८ अ. .१४/१३७) सदर बस टिमनलचे े फळ २१०० चौ.मी. 
असून याम ये खालील बाबींचा समावेश आहे. १२) बांधकामाचा कार-वीट 
बांधकाम १३) छताचा कार- GI Sheet १४) Flooring - Anti Skid flooring   १५) 
िभंतीस Aluminum Cladding १६) Control Room १७) Ticket  Counter १८) Separate Plat 

form for BRT & Private buses  १९) Rest Room  for bus Driver २०) Waiting area for 

passengers  २१) Parking for private vehicles २२) Toilet block  याकामी येणा-या 
र. .२,९०,४४,७१०/- (अ र  र. .दोन कोट  न वद लाख चौ वेचाळ स हजार 
सातशे दहा फ ) च े खचास शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१३) ब भाग थाप य वभागाकड ल वषयप ानुसार भाग .१९ (वॉ. .५९)  

मधील वा हेकरवाड  ववेकानंद कॉलनी मधील र ते खड मु माचे व  

बी.बी.एम.करणेचे काम िन वदा र. .१८,६६,६६६/- िन वदा .२/७२-२०१२/१३  

अ वये मे.ए.ड .देवकर यांना िमळालेले असून सदर कामाचा भाग हा ीन झोन  
व लाल व िनळया पुररेषेने बाधीत े ातील अस याने सदर कामामधून भाग  

.१९ वा हेकरवाड  मधील ठक ठकाणचे र ते खड  मु माचे करणे व  

र यांची बी.बी.एम.प दतीने द ती करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणेु .   
 

 
 
 
 
 



 5 
 

वषय .१४) क भाग व ुत वभागाकड ल वषयप ानुसार भांडार वभागात सा ह य 
उपल ध नस याने भोसर  वभागातील दवाब ीची देखभाल व द ती ु
करणे या कामात अडचणी िनमाण होत आहेत. सदर देखभाल व द तीचे ु
काम यव थत होणेसाठ  िन वदा नोट स .११/२६-१२/१३ मधील 
कामाअंतगत असले या प रमाणांमधून ट -५ (४ x २४ वट नळया), ७०/१५० 
वॅट सो डयम ब ब, सो डयम चोक, केबल व अनुषंिगक व ुत वषयक 
देखभाल द ती सा ह य भाग ु .३२ ते ३५ म ये वापरणेस ( Chang of site ) 

परवानगी देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .१५) मनपाच े बीआरट एस वभागाकड ल वषयप ानुसार औंध रावेत र यावर ल 
मुकाई चौक येथे बस टिमनल वकिसत करणे या कामाचे सावजिनक बांधकाम 
खाते यांचेकड ल सन १२-१३ या  दरसूचीनुसार अंदाजप क तयार केले आहे. 
सदर कामाची अंदाजप क य र. .१,३०,३५,०००/- इतक  आहे. सदर काम पूण 
करणेस एकूण १२ म ह यांचा कालावधी लागणार आहे. सदरचे कामास सन 
२०१३-१४ म ये एकूण २,९०,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली 
आहे.(पानांक ४८ अ. .१४/१३७) सदर बस टिमनलचे े फळ ९२० चौ.मी. 
असून याम ये खालील बाबींचा समावेश आहे. १) बांधकामाचा कार-वीट 
बांधकाम २) छताचा कार- GI Sheet ३) Flooring - Anti Skid flooring ४) िभंतीस 
Aluminum Cladding  ५) Control Room  ६) Ticket  Counter ७) Separate Platform for BRT 

& Private buses  ८) Rest Room  for bus Driver ९) Waiting area for passengers  १०) Parking 

for private vehicles ११) Toilet block  याकामी येणा-या र. .१,३०,३५,०००/- (अ र  
र. .एक कोट  तीस लाख प तीस हजार फ ) चे खचास शासक य मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१६) मनपाचे थाप य वभागाकड ल वषयप ानुसार क भागात वृ ारोपणासाठ  
ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणे कामी (सुधा रत शासक य मा यता) 
येणारे र. .२२,५३,१८६/- ( अ र  र. .बावीस लाख ेप न हजार एकशे 
शहाऐंशी फ ) खचाचे पुवगणप कास व या माणे काम कर यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१७) पंपर  िचंचवड शहराचे सां कृितक आ ण कला धोरण मा.महापौर, स माननीय 
पदािधकार , शहरातील व वध कला े ातील कलावंत आ ण सां कृितक सं था 
यां या कडून ा  झाले या सुचना / अिभ ाय वचारात घेऊन तयार 
कर यात आले आहे. तावा सोबतच े प रिश  अ, ब, क, ड, इ, प, व फ 
प ाम ये नमुद सां कृितक आ ण कला धोरणास मा यता देणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१८) मनपा मु य शासक य इमारतीम ये दसु-या मज यावर ल िश ण मंडळ 
वभागाची बैठक यव था करणे व जु  या जी.बी.हॉल म ये म हला क  व 
व वध सिम यांची दालने व बैठक यव था करणेकामीचे र. .३०,००,०००/-  
( अ र  र. .तीस लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१९) चीन या देशातील शां यांग शहर व पंपर  िचंचवड शहर यांचेम ये उ ोग, 
यापार, तं ान, सं कृती, आरो य याबाबत वचारांचे आदान- दान क न 
दो ह  शहरांचा वकास कर या या उ ेशाने िस टर िसट  (Sister City)  चा 

ताव महापािलकेस दे यात आला असून सदर िस टर िसट बाबत सहकाय 
करार करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .२०) ब भाग थाप य वभागाकड ल वषयप ानुसार वायसीएम णालयाची 
थाप य वषयक व वध द ती व सुधारणेची कामे करणेकामी येु णारे 

र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) चे पुवगणनाप कास 
शासक य मा यता व या माणे काम करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 
 

 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/  ८०९  /२०१३ 
दनांक :  ३१/०८/२०१३ 

 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े ( डॉके स) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


