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

कायप का मांक - १३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०६/०२/२०१५                  वेळ - सकाळ  १२.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०६/०२/२०१५ रोजी सकाळ  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. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वाबळे संजय म हारराव 

३) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

५) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६) मा. मासुळकर समीर मोरे र 

७) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे - सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.डोईफोडे, मा.कुलकण  - सहा.आयु , मा.गलबले - कायकार  अिभयंता हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
   

 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले. 
 

वषय .२) अशु द जल उपसा क , रावेत येथे ट पा .३ व ४ योजनेअंतगत 
अित र  सज अरे टर यं णा बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 

वषय .३) िन वदा .११/१७ सन २०१२-१३ या कामातून थाप य वषयक कामाची  

           द ती क न यास मंजूर  िमळणेबाबत ु - मा.मंदा कनी ठाकरे,  

           मा.शकंुतला बनसोडे यांचा  ताव. 
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वषय .४) मनपाचे वाय.सी.एम.हॉ पटलम ये बॅक ऑफ बडोदाचे एट एम चालू  

           करणेबाबत - मा.संजय वाबळे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
वषय .५) पंपर  येथील अ ह याबाई होळकर पुतळयासाठ  चौथरा व मेघडंबर   

           उभारणेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
वषय .६) भाग .७ च-होली येथील पुणे-आळंद  र ता (च-होली फाटा) िनयो जत  

           पुलापयत (इं ायणी नद ) वकास आराखडयातील र ता वकिसत करणे  

           (िन वदा .३५/१ - २०१३-१४) या कामाचे ठकाणाम ये बदल  

            करणेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
वषय .७) जल े  .ड/ काळेवाड  म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत 

           सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेचे  

           कामास सुधार त मा यतेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमलताई  

           जगताप यांचा ताव. 
वषय .८) वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.शकंुतला 
           बनसोडे यांचा ताव. 
वषय .९) वाढ व खचास मा यता िमळणेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमलताई  

           जगताप यांचा ताव. 
वषय .१०) कामा या जागेत बदल करणेबाबत - मा.समीर मासुळकर, मा.मंदा कनी  

           ठाकरे यांचा ताव. 
 

---------- 
 
 

अ) दनांक १९/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ९ ) चा 
सभावृ ांत कायम करणेबाबतचा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा 
असे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

आ) दनांक १६/०१/२०१५ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ११ ) चा 
सभावृ ांत कायम करणेबाबतचा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा 
असे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
 

---------- 
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ठराव मांक : ७७    वषय मांक : १ 

दनांक : ०६/०२/२०१५     वभाग : आकाशिच ह व परवाना 
सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे    अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/७/का व/८०२/२०१४,   द.३०/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आकाशिच ह व परवाना  िवभागामाफत 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार 
उ ोगधंदा यवसाय, साठा परवाने दे यात येतात.  या यावसाियकांकडून परवाना फ  
ती वष  वसुल करणेत येते.  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३८६ 

चे तरतूद स अिधन राहन ित वष  परवाना फ  चे दर िन त कर यात येू तात.  
यानुसार चिलत सन २०१४-१५ दराम ये १०% दरवाढ सव उपरो  ित ह  कार या 

परवा यांसाठ  करणेत येऊन सन २०१५-१६ साठ  ता वत दर दश वणारे उ ोगधंदा 
परवाना फ  साठ  प  “अ”, यवसाय परवाना फ  साठ  प  “ब”, व साठा परवाना 
फ  साठ  प  “क” माणे दर िन तीस मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

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

ठराव मांक : ७८    वषय मांक : २ 

दनांक : ०६/०२/२०१५     वभाग : व ुत 

सुचक : मा.संजय वाबळे     अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ज.श.ुके./ व/४७/२०१५, द.०५/०२/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  अशु द जल उपसा क , रावेत येथे ट पा . ३ व ४ योजने अंतगत अित र  
सज अरे टर यं णा बस वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी येणारा अंदाजे 
र. .१,५४,४०,०००/- ( अ र  र. .एक कोट  चौ प न लाख चाळ स हजार फ  ) चे 
पूवगननप कास व या माणे काम करणेस मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक : ७९    वषय मांक : ३ 

दनांक : ०६/०२/२०१५      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे    अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  भाग .४३ पंपर नगर येथे आव यकतेनुसार व वध ठकाणी संडास व 
मुता-या बांधणीचे कामाचे आदेश दे यात आलेले आहेत.  तथा प उपरो  कामास पुण 
साईट उपल ध नस याने याच कामातून या भागातील काँ ट पे ह ंग, पे ह ंग लॉक 
व इतर थाप य वषयक कामांची द ती क न घे याु स व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .१०,००,०००/- (अ र  र. .दहा लाख फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ८०   वषय मांक : ४ 

दनांक : ०६/०२/२०१५      

सुचक : मा.संजय वाबळे     अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.संजय वाबळे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  मनपाचे वाय.सी.एम.हॉ पटल मधील बहतांशी कमचाु -यांची बँक खाती ह  बँक 
ऑफ बडोदा, पंपर  येथील मनपा मु य शासक य इमारत येथील शाखेत आहेत.  
यामुळे तेथील कमचा-यांना बँक वषयक कामकाजासाठ  पंपर  येथील शाखेम ये यावे 

लागते.  यामुळे तेथील कमचा-यांची गैरसोय होत आहे. वाय.सी.एम.हॉ पटल येथील 
कमचा-यांचे सोयीचे ीने वाय.सी.एम.हॉ पटल येथे बक ऑफ बडोदाचे एट एम चालू 
करणेबाबत वाय.सी.एम. हॉ पटलचे वै क य अिध क व पंपर  िचंचवड कमचार  
महासंघाची मागणी आहे.  बँक ऑफ बडोदा ह  रा ीयकृत बँक असून भारत सरकारचा 
उप म आहे.  पंपर  िचंचवड मनपाचे बहतांशी आिथक यवहार याु च बँकेमाफत 
हाताळले जातात.  तर  मनपाचे कामकाजाचे सोयीचे ीने वाय.सी.एम.हॉ पटल 
आवारात बँक ऑफ बडोदा या बँकेस वना िन वदा थेट प दतीने १० वष कालावधीसाठ  
मनपा िनयमानुसार येणारे भाडे दराने एट एम सटर चालू करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच मनपाची सव े ीय कायालये, आव यक दवाखाने, मनपा या सव शाळा व 
इतर वभागीय कायालयांम येह  आव यकतेनुसार वाय.सी.एम.हॉ पटलचे धत वर बँक 
ऑफ बडोदाचे एट एम सु  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक : ८१    वषय मांक : ५ 

दनांक : ०६/०२/२०१५      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे    अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  मनपा प रसरात बस टिमनल / ा सफर टेशन वकिसत करणे अंतगत 
िनगड  येथे दापोड  ते िनगड  या बी.आर.ट .एस.कॉर डॉरवर बस टिमनल वकिसत 
करणेचे काम िन वदा .३०/१-२०१३-१४ चालू असून सदर कामा या होणा-या 
बचतीमधून पंपर  येथील अ ह याबाई होळकर पुतळयासाठ  चौथरा व मेघडंबर  
उभारणेबाबत मा. थायी सिमती ठराव मांक ८०४४ द.२५/०८/२०१४ अ वये 
मा यता िमळालेली आहे.  सदर कामासाठ  र. .१०,०४,०००/- इतका खच अपे त 
असून तो स या चालू असले या िनगड  येथील बस टिमनल वकिसत करणे या ( 
िन वदा .३०/१- २०१३-१४) कामा या बचतीमधून क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 

ठराव मांक : ८२    वषय मांक : ६ 

दनांक : ०६/०२/२०१५      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे    अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे इ े ीय कायालया या थाप य 
वभागामाफत भाग .७ च-होली येथील पुणे - आळंद  र ता (च-होली फाटा) 
िनयो जत पुलापयत (इं ायणी नद ) वकास आराखडयातील र ता वकिसत करणे 
(िन वदा .३५/१ - २०१३/१४) या कामाचे िन वदा काढ यात आलेली आहे.  सदर 
र या या जागेतील िमळकतधारकांनी वकास आराखडयातील र याम ये बदल 
के याने र याची जागा मनपास ता यात देणेबाबत अडवणूक के याने ठेकेदारास 
साईट उपल ध होत नाह .  सदरचे काम काळजेवाड  ते च-होली गावापयतचा १८.०० 
मी. ड .पी.र ता ं द करण करणे व च-होली फाटा ते द नगर (काळ िभंत) पयतचा 
जाणारा १८.०० मी. ड .पी.र ता ं द करण करणे या दोन र या या कामा या ठकाणी 
बदल करणेस व तरतूद म ये वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ८३    वषय मांक : ७ 

दनांक : ०६/०२/२०१५      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे    अनुमोदक : मा. वमलताई जगताप 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमलताई जगताप यांचा ताव - 
  जल े  .ड/ काळेवाड  म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे या कामास 
र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) पयतचे सुधा रत मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक : ८४    वषय मांक : ८ 

दनांक : ०६/०२/२०१५      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे    अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  भाग .२८ म ये डॉ.हेगडेवार डासंकुलामधील केट ंग ाऊंड अ छाद त 
करणे व े क गॅलर  बांधणे िन वदा .४/३० िन वदा दर २१.२१% कमी िन वदा 
र. .२२,४०,८९६/- असून सदर कामास लागणारा खच र. .४९,०८,०००/- (अ र  
र. .एकोणप नास लाख आठ हजार फ ) इतका आहे. तर  सदर वाढ व खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ८५    वषय मांक : ९ 

दनांक : ०६/०२/२०१५      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे    अनुमोदक : मा. वमलताई जगताप 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमलताई जगताप यांचा ताव - 
  भाग .२८ येथे डांबर  र ते, आक मत र ते, द तीची कामे तातड ने ु
करणेकामी िन वदा .४/७२ िन वदा दर २१.२१% कमी िन वदा र. .१४,००,५६१/-, 
असा असून सदर कामास लागणारा खच र. .४९,०७,८९०/- (अ र  र. .एकोणप नास 
लाख सात हजार आठशे न वद फ ) इतका आहे. तर  सदर वाढ व खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ८६    वषय मांक : १० 

दनांक : ०६/०२/२०१५      

सुचक : मा.समीर मासुळकर    अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
  च-होली फाटा ते इं ायणी पुलापयत दाभाडे व ती िनयो जत र यावर 
सी.ड .व स बांधणे. िन वदा .३२/२२ - २०१३-१४ या कामाची साईट उपल ध होत 
नस यामुळे सदर या कामाऐवजी च-होली येथील नद  कनार या १८ मी. िनयो जत 
र याची रटेिनंग वॉल बांधणे व कोतवालवाड  नाला व तापक रव ती येथील नाला 
बांधणे ह  कामे सदर िन वदेमधून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

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

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ९१ /२०१५ 

दनांक : १०/०२/२०१५                                                                
 

                                                                 

                                      
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
            पंपर  ४११ ०१८. 

 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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