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

कायप का मांक - १९ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १९/०६/२०१५                      वेळ – दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१९/०६/२०१५ 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. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

३) मा. वाबळे संजय म हारराव 

४) मा. सौ.ठाकरे मदंा कनी अजुन 

५) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 

६) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

७) मा. मासुळकर समीर मोरे र 

८) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.कांबळे – 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 .३) सभा आयोजनाबाबत – मा.समीर मासुळकर, मा.सौ.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
  
वषय .४) कामाम ये बदल करणेबाबत – मा.वसंत ल ढे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव.   

 
वषय .५) सन २०१५-१६ या अंदाजप काम ये पयावरण अिभयां क  वभागातील काह   

           महसुली कामांना अंदाजप क य र कम वाढ वणेबाबत – मा.सौ.शकंुतला बनसोडे,  

           मा.समीर मासुळकर यांचा ताव. 
---------- 
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अ) दनांक ०५/१२/२०१४ व १९/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८) 
   सभावृ ांत पुढ ल सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
ब) दनांक १९/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९) सभावृ ांत पुढ ल 

   सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
क) दनांक ०२/०१/२०१५, १६/०१/२०१५ व ०६/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 

.१०) सभावृ ांत पुढ ल सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ड) दनांक १६/०१/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११) सभावृ ांत पुढ ल  

   सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

इ) दनांक ३१/०१/२०१५ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १२) सभावृ ांत पुढ ल 

   सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
फ) दनांक ०६/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १३) सभावृ ांत पुढ ल 

   सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
ग) दनांक २०/०२/२०१५, ०३/०३/२०१५(स.१०.४५ व द.ु२.०० वा), २०/०३/२०१५ व २६/०३/२०१५ 

रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) सभावृ ांत पुढ ल सभे यावेळ  कायम करणेत 

   यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ह) दनांक २०/०३/२०१५ व २६/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) 
   सभावृ ांत पुढ ल सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
ई)   दनांक ०४/०४/२०१५ व १७/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १६)  

    सभावृ ांत पुढ ल सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
छ)   दनांक ०२/०५/२०१५, ०५/०५/२०१५, १५/०५/२०१५ व ०५/०६/२०१५ रोजी झाले या 
    सभेचा (कायप का मांक १७) सभावृ ांत पुढ ल सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे 

    मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
ज)   दनांक ०५/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १८) सभावृ ांत पुढ ल  

    सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक : ९५    वषय मांक : १ 

दनांक : १९/०६/२०१५     वभाग – थाप य    

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४९/१२६/२०१५, द.१९/०५/२०१५ 

वषय - भाग .१७ ी ाने र उ ानातील िसमािभंतीचे नुतनीकरण करण.े 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक : ९६    वषय मांक : २ 

दनांक : १९/०६/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार   

सुचक : मा.वसंत ल ढे      अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/४९२/२०१५, द.१०/०६/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे - 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल जुन/ेभंगार/िन पयोगी 
भंगार सा ह य नेह नगर येथील गोडावून व अ य ठकाणी जमा क न ठेवणेत आलेले आहे.  
सदर सा ह य िन पयोगी झालेले असून फेरवापरास अयो य अस याचे संबंिधत वभाग मुख 
यांनी माणीत केलेले आहे.  तुत सा ह याचे अंदाजे व मु य िन त कर यात आलेले 
आहे. उपरो  सव वभागाकड ल भंगार सा ह याचे एकूण अंदाजे व मु य 
र. .१,६९,३२,९६०/- इतक  येत आहे.  तुत कंमत चालू बाजारभाव गृह त ध न अंदाजे 
काढणेत आलेली आहे.  तुत या अंदाजे कंमती पे ा उ  भंगार सा ह याची  कंमत अंदाजे 
अस याने य  खु या िललावात कमी/जा त हो याची श यता नाकारता येत नाह .  

तुत सा ह याची व हेवाट खु या िललावाने करणे ता वत आहे.  सबब उपरो  भंगार 
सा ह याची अंदाजे  कंमत र. .१,६९,३२,९६०/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणस र लाख ब ीस 
हजार नऊशे साठ फ ) इतक  येत आहे.  सदरची कंमत र. .५००/- पे ा जा त अस याने 
या सा ह याची व हेवाट जाह र िललाव क न लावणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता 

घेणेकामी 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. 
---------- 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक : ९७    वषय मांक : ३ 

दनांक : १९/०६/२०१५       

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव – 
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  मा. वधी सिमतीची पुढ ल  दनांक ०३/०७/२०१५ ची पा क सभा शु वार दनांक  
१७/०७/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वाजता व  शु वार दनांक १७/०७/२०१५ ची पा क सभा 
गु वार दनांक ३०/०७/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वा. आयो जत करणसे मा यत देणेत येत 
आहे. 

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

 

ठराव मांक : ९८    वषय मांक : ४ 

दनांक : १९/०६/२०१५       

सुचक : मा.वसंत ल ढे      अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 

संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव – 

   भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील स ह नं.५९ व स ह नं.१२१ पयत संर ण 
ह लगत १८.०० मी. ं द ड .पी.र ता वकसीत करणे ( िन वदा .०१/०१/२०१४-१५ ) चे काम 
संर ण ह लगत स थतीत बंद असून सदर ठकाणी काम करणेस संर ण वभागाने 
हरकत घेतली आहे.  यामुळे सदरचे काम ६ ते ७ म ह यांपासून बंद आहे. पावसाळयात 
अ को सोसायट  येथे पाणी साचत असून यामुळे सदर भागातील नाग रकांना ास होत आहे.  
तसेच पुवा रेसीडे सी येथे ओपन ना याबाबत नाग रकांना ास होत असून सदर भागातील 
नाग रकां या आरो यास धोका िनमाण झाला आहे.  याबाबत तेथील नाग रक नाला बं द त 
करणेबाबत वारंवार त ार कर त आहेत.  नाग रकां या आरो या या ीने व पावसाळ  
पा याचा िनचरा यो य प दतीने होणेचे ीने वषयां कत कामाअंतगत अ को सोसायट  ते 
झरवर  रोड पयत ॉम वॉटर लाईन टाकण,े व पुवा रेसीडे सी व साई वा तू येथील ना यात 
बंद पाईप टाकून नाला बं द त करणे गरजेचे आहे.  तसेच भाग .५५ मधील वकास 
आराखडयातील ठक ठकाणचे िनयोजीत र ते वकसीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक : ९९    वषय मांक : ५ 

दनांक : १९/०६/२०१५       

सुचक : मा.शकंुतला बनसोडे     अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 

संदभ : मा.शकंुतला बनसोडे, मा.समीर मासुळकर यांचा ताव – 

  मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप क िस द झाले असून अंदाजप काम य े
समा व  असले या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल आव यक कामांच िन वदा 
काढणेबाबतची कायवाह  चालू आहे. तथा प अंदाजप क ३ मधील पान .६८३ अ. .१ ते १५ 
म ये नमुद केलेली कामे ह  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल मैलाशु द करण क ा या 
देखभाल दु ती वषयक, महसुली कामे आहेत.  सदर कामांना आव यकतेनुसार सन २०१४-
१५ चा सुधा रत अंदाज व सन २०१५-१६ चा अंदाज या रकमा नमुद करणेत आले या आहेत.  
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तथा प कामाची अंदाजप क य र कम शु य (०) अशी अंदाजप काम ये आलेली आहे.  
यापैक  अ. .१, २ व ६ चे चालू असले या कामां या देखभाल, दु तीची मुदत यावष  संपत 

असलेने सदर कामां या िन वदा काढणे आव यक आहे. यामुळे सदर कामांना अंदाजप क य 
र कम असणे आव यक आहे.  यामुळे मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप क ३ मधील पान 
मांक ६८३ अ. .१, २ व ६ वर ल अनु मे आकुड , रावेत व कासारवाड  येथील 

मैलाशु द करण क ांचे देखभाल दु तीची कामे करणे या कामांना येक  अंदाजप क य 
र कम पये ३,००,००,०००/- ( अ र  र. .तीन कोट  फ ्  ) र कमेस शासक य मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

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

 
 

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४८९/२०१५ 

दनांक : २२/०६/२०१५                                                                

                                          

                               
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
 
 

\\172.16.0.152\e\e drive\Nagersachiv1\Vidhi-14-15\proceeding 19_Vidhi.doc    
 


