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

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

दनांक - १७/११/२०१७                  वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१७/११/२०१७ रोजी दुपार ३.०० 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.सोनवणे शारदा हरेन  - सभापती 
  २. मा.अ नी संतोष जाधव  - उपसभापती 
  ३. मा. वीनल क पल हे  े
  ४. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
  ५. मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

  ६. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

  ७. मा.कोकणे संतोष अंकुश 

  ८. मा.यादव मीनल वशाल 
         
       या िशवाय मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.सवण,े मा.जंुधारे, मा.ओंबास े– 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 आल.े 
 

वषय .३)  मा.तुषार रघुनाथ हंग,े नगरसद य यांचे मा.महापािलका सभे या अनुप थतीबाबत 

            – मा.अ नी जाधव, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 
वषय .४)  भाग .३९ मधील मंडप वषयक कामाची सुधा रत अंदाजप कास मंजूर   

            देणेबाबत – मा.अ नी जाधव, मा. वीनल हे े यांचा ताव. 
वषय .५)  काळेवाड  स ह न.ं१३० मधील ना यापसून ते काळेवाड  मु य र यापयत नद  

           समांतर १८.०० मी. ं द ड .पी.र याचे ं द करण करणे व हॉटिम स प दतीने 
डांबर  करण करणे या कामातून भाग .४७ काळेवाड  मधील इतर अंतगत र ते 
डांबर करण करणेस काय र मंजूर  िमळणेबाबत - मा.अ नी जाधव, मा. वीनल 
हे े यांचा ताव. 

वषय .६)  भाग .६० येथे जुने संडास लॉकचे नुतनीकरण करणे - मा.अ नी जाधव,  

            मा. वाती काटे यांचा ताव. 
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वषय .७) भाग .६० मधील पवना नद  काठ  बैठक यव था करणे या कामाअंतगत कामाचे  

           ठकाण बदलणेबाबत  - मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव. 
वषय .८) काळेवाड  फाटा ते देहु-आळंद  र यावर बीआरट एस बस थां याची उवर त काम 

करणे या कामामधून दापोड  ते िनगड  या र यावर ल बस थां याची उवर त कामे 
करणे या थळ बदलास मा यता देणेबाबत – मा. वीनल हे ,े मा. वाती काटे 
यांचा ताव. 

वषय .९) बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता वकसीत करणे भाग २ सा. .७/०४० ते ८/२५० 
(चोवीसावाड  ते काटे कॉलनी) या कामाअंतगत लगत या जोड र याचे काम 
करणे या थळबदलास मा यता देणेबाबत - मा. वीनल हे ,े मा. वाती काटे यांचा 

ताव. 
---------- 

 दनांक ०६/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) सभावृ ांत  
           कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------- 
 

ठराव मांक – ४७       वषय मांक – ०१ 
दनांक – १७/११/२०१७      वभाग – शासन  

सुचक – मा.सुरेश भोईर      अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/७४८/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

         वषय – वै क य उपअिध क पदावर करावया या पदो नतीस मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

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

        
ठराव मांक – ४८       वषय मांक – ०२ 

दनांक – १७/११/२०१७      वभाग – शासन  

सुचक – मा.मीनल यादव      अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  याचें प  . शा/१/का व/७४९/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

       वषय – जे  वै क य अिधकार  पदावर करावया या पदो नतीस मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 

ठराव मांक – ४९      वषय मांक – ०३ 
दनांक – १७/११/२०१७      

सुचक – मा.अ नी जाधव     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव – 

       मा.तुषार रघुनाथ हंग,े नगरसद य यांनी यांचे य गत यायालयीन कामकाजासाठ  
बाहेरगावी अस याने  मा.महापािलके या माहे नो हबर २०१७ व डसबर २०१७ म ये होणा-या 
सवसाधारण सभेला उप थत राहू शकत नस याने रजा िमळणेकामी द.१३/११/२०१७ रोजीचे 
प ा वये वनंती केली अस यान े ी.तुषार रघुनाथ हंग,े नगरसद य, यांना माहे नो हबर २०१७ 
व डसबर २०१७  या दोन म ह यां या मा.महापािलका सभांना यायालयीन कारणा तव 
अनुप थत राह यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५०      वषय मांक – ०४ 
दनांक – १७/११/२०१७      

सुचक – मा.अ नी जाधव     अनुमोदक – मा. वीनल हे  े

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा. वीनल हे  ेयांचा ताव – 

       भाग .३९ मधील व वध सां कृितक, सामा जक काय माकर ता मंडप यव था व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे क रता िन वदा .२६/७५ – २०१६/१७ अ वये कामाचे आदेश दले 
आहेत.  तर  सदर कामाची भागास व वध काय मांकर ता आव यकता असून न वन कामाची 
शासक य बाब पूण कर यास वलंब होणार आहे.  तर  या कामास सुधा रत अंदाजप क 

र. .४०,००,०००/- (अ र  र. .चाळ स लाख फ ) पयत मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५१      वषय मांक – ०५ 
दनांक – १७/११/२०१७      

सुचक – मा.अ नी जाधव     अनुमोदक – मा. वीनल हे  े

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा. वीनल हे े यांचा ताव – 

       काळेवाड  स ह न.ं१३० मधील ना यापसून ते काळेवाड  मु य र यापयत नद            
समांतर १८.०० मी. ं द ड .पी.र याचे ं द करण करणे व हॉटिम स प दतीने डांबर  करण करणे 
या कामातून भाग .४७ काळेवाड  मधील इतर अंतगत र ते डांबर करण करणेस काय र 
मंजूर  िमळणेबाबत िन वदा .३९/०५-२०१४/१५ या कामाला मंजूर  िमळालेली होती तथा प 
सदर कामाचे ठकाणी अनािधकृत बांधकामे होती व तसेच सदर र याची जागा मनपा या 
पुणपणे ता यात आलेली नाह .  यामुळे त कालीन मा.नगरसद य व नाग रकांनी मागणी 
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केलेनुसार याच वॉडातील इतर  ठकाणी हणजेच १) नाना ी हॉटेलसमोर ल (तापक र मळा 
चौक ते वमल गाडन र ता ना यापयत) २) बंडू नढे शाळा ते तापक र चौक र ता, ३) जीवन 
चौक ते कृ णा रेिसडे सी पयतचा र ता, ४) तुकाराम नढे चाळ र ता, ५) शंभुराजे कॉलनी र ता, 
इ. या अंतगत र याचें डांबर करणाचे काम कामाची तातड  व आव यकता बघुन पुण केलेले 
आहे.  सदर मुळ िन वदेतील कामा या र यांची जागा मनपाचे ता यात न आ याने याच 
वॉडातील वर ल माणे नमुद केले या अंतगत र यांचे डांबर करण करणेचे कामास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५२       वषय मांक – ०६ 
दनांक – १७/११/२०१७      

सुचक – मा.अ नी जाधव      अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

       भाग .६० येथे जुन े संडास लॉकचे नुतनीकरण करणेचे उव रत कामात 
मा.नगरसद य यां या मागणीनुसार भाग .३२ म ये थाप य वषयक कामे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५३       वषय मांक – ०७ 
दनांक – १७/११/२०१७      

सुचक – मा.अ नी जाधव      अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

       भाग .६० मधील पवना नद काठ  बैठक यव था करणे या कामाचे आदेश िनगत 
केले आहेत.  तर , भागातील मा.नगरसद य यां या मागणीनुसार या कामाअंतगत आव यक 
या ठकाणी वसावा शेड बस वण,े बचेस बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४       वषय मांक – ०८ 
दनांक – १७/११/२०१७      

सुचक – मा. वीनल हे  े      अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा. वीनल हे ,े मा. वाती काटे यांचा ताव – 

       दापोड  ते िनगड  या बीआरट एस कॉर डॉरवर माहे  डसबर २०१७ म ये बीआरट एस 
बसची ायल रन घेणेचे मनपाचे िनयोजन आहे.  सदर र यावर ल ११ बस थां यांची ८०% कामे  
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पूण झालेली असून उव रत कामे तातड ने पुण करणे आव यक आहे.  बीआरट एस वभागातील 
काळेवाड  फाटा ते देहु-आळंद  र यावर बीआरट एस बस थां याची उवर त काम ेकरणे हे काम 
िन वदा नोट स .१५/३-२०१७-१८ अ वये म.ेबी.के.खोसे हे ठेकेदार कर त असून वकृत िन वदा 
दर हा १३.७२% कमी असा आहे.  सदर कामा या बचतीमधून दापोड  ते िनगड  या र यावर ल 
बस थां यांची उव रत कामे करता येतील व या कॉर डॉरवर ल बस टेश सची कामे वेळेत पूण 
हो यासाठ  खालील िन वदा कामामधील जागेतील बदलास मा यता िमळणे आव यक आहे. 
अ. . िन वदा मांक स या चालू असले या कामाचे 

नाव 

िनयो जत ठकाण या र याचे 
नाव 

१ १५/३ – 
२०१७-१८ 

काळेवाड  फाटा ते देहु आळंद  या 
र यावर बीआरट एस बस 
थां याची उव रत कामे करण.े 

दापोड  िनगड  या र यावर ल 
बीआरट एस बस थां याची 
उव रत कामे करण.े 

तर  बीआरट एस वभागातील उपरो  त यात नमुद के यानुसार कामे करणेकामी थळ बदलास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५५      वषय मांक – ०९ 
दनांक – १७/११/२०१७      

सुचक – मा. वीनल हे  े     अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा. वीनल हे ,े मा. वाती काटे यांचा ताव – 

       बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता वकसीत करणे भाग २ हे काम म.ेकृ णाई क शन 
हे ठेकेदार कर त आहे.  सदर कामांमधून या र यालगत या काटे कॉलनी .१ ते ५ व सं कार 
ुप येथील र यांची डांबर करण करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत मा.महापौर यांनी मागणी 

केली आहे.  सदर कामाची िन वदा र. .४६,७७,९५,३५२/- असून िन वदा दर हा १७.५७% कमी 
असा वकृत केलेला आहे.  सदर कामा या बचतीमधून खालील माणे कामामधील जागेतील 
थळ बदलास मा यता िमळणे आव यक आहे. 
अ. . िन वदा मांक स या चालू असले या कामाचे 

नाव 

िनयो जत ठकाण या र याचे 
नाव 

१ १०/२ – 
२०१४-१५ 

बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता 
वकसीत करणे भाग २ (सा. . 
७/०४० ते ८/२५० क.मी.) 

१)काटे कॉलनी .१ ते ५ 
मधील जोड र ते. 
२) सं कार ुप येथील जोड 
र ते. 

तर  बीआरट एस वभागातील चालू असले या उपरो  त यात नमुद के यानुसार काम े
करणेकामी थळ बदलास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 
 

( सोनवणे शारदा हरेन  ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१२६३/२०१७ 

दनांक : १८/११/२०१७   
 
  
                                               

                                                         
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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