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

कायप का मांक - २० 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १७/०७/२०१५                      वेळ – दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१७/०७/२०१५ 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 मंदा कनी अजुन 

५) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

६) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 

७) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

८) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, 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) भाग .६ मोशी, बो-हाडेवाड  येथील वाघे र मं दराजवळ बांध यात आले या  

           समाजमं दराची करकोळ थाप य वषयक कामे करणे या कामास शासक य  

           मा यता  िमळणेबाबत – मा.अ ण बो-हाडे, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव. 
वषय .४) भाग .२९ स.े .२ मोकळ  जागा .८ येथे जे  नाग रकांसाठ  मनोरंजन क  

           बांधणे कामा या सुधार त खचास मा यता िमळणेबाबत – मा.अ ण बो-हाडे,  

           मा.शकंुतला बनसोडे. 
 

---------- 
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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 ातं 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. 
झ)   दनांक १९/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १९) सभावृ ांत पुढ ल  

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

---------- 
 
ठराव मांक : १००    वषय मांक : १ 

दनांक : १७/०७/२०१५     वभाग – थाप य  

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/१२६/२०१५, द.१९/०५/२०१५ 

  वषय – भाग मांक १७ ी ाने र उ ानातील िसमािभंतीचे नुतनीकरण करणे. 
वषय मांक १ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १०१    वषय मांक : २ 

दनांक : १७/०७/२०१५     वभाग – थाप य क े ीय कायालय  

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा.वसंत ल ढे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क े/का व/२१७०/२०१५, द.२१/०६/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  भाग .४१ गांधीनगर येथील पंपर  चौकात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयास 
उतरणेस िशड  ( जना) करणेचे काम  िन वदा .२५/०६/२०१३-१४ अ वये स या चालू आहे. 
सदर कामाअंतगत पुतळयास आर.सी.सी.म ये  िशड  कर यात येणार आहे.  तुत काम 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा उ ानामधील असून सदर ठकाणी हे पूव या खाणी या 
ठकाणी असलेने पाया खोदताना खाणीतील भराव मोठया माणाम ये काढावा लाग याने 
तसेच यानुसार आर.सी.सी. डझाईन करावे लाग याने कामा या खचाम ये वाढ झाली आहे. 
तसेच वा तूशा ाकड ल िनयो जत िभमसृ ी या डझाईननुसार िशड ( जना) चढ याक रता व 
उतरणेक रता वेगवेगळ  बनवावी लाग यामुळे अंदाजप काम ये वाढ झालेली आहे.  
स थतीत काम ३५% पुण झाल े असून गतीपथावर आहे.  यामुळे सदर कामाचे 
अंदाजप कास सुधा रत मा यता घेणे आव यक आहे.  याकामी सुधा रत अंदाजप क 
सावजिनक बांधकाम खा या या सन २०१२-१३ या दरसुचीनुसार काढणेत आले असून याची 
अंदाजप क य र. .४८,५०,०००/- इतक  येत आहे.  तर  वषयां कत कामासाठ  येणा-या 
र. .३६,५०,०००/- चे सुधा रत अंदाजप कास मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

ठराव मांक : १०२    वषय मांक : ३  

दनांक : १७/०७/२०१५  

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

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

  भाग .६ मोशी बो-हाडेवाड  येथील मं दराजवळ बांध यात आले या समाजमं दराचे 
काम पुण होऊन सुमारे ७ वष झालेली आहेत.  यामुळे समाजमं दराची रंगरंगोट  करण,े 
ीलची,  खड यांची, दरवा यांची दु ती करण,े समाजमं दरा समोर ओटा बांधणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे आव यक आहे.  सदर कामासाठ  र. .१२,००,०००/- एवढ  

तरतूद आहे.  सबब या कामासाठ  र. .२५,००,०००/- एवढया रकमेस शासक य मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १०३    वषय मांक : ४ 

दनांक : १७/०७/२०१५  

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे     अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.अ ण बो-हाडे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव –  

  भाग .२९, से. .२ मधील मोकळ  जागा .८ येथे जे  नाग रकांसाठ  मनोरंजन 
क  बांधणेचे काम स या चालू आहे.  सदर कामाम ये लॉटचे सपाट करण, िसमािभंत व 
गेटची दु ती करणेह  आव यक आहे.  यामुळे कामाचे खचाम ये वाढ होणार आहे.  सदर 
लॉट सपाट करण व िसमािभंत दु ती या कामाची वाढ गृ हत धर यास साधारणपणे 
र. .४९,५०,०००/- इतका सुधा रत खच अपे त आहे. (र. .४९,५०,०००/- – ३०,००,०००/- 
= १९,५०,०००/- वाढ व).  सदर कामाचे र. .४९,५०,०००/- चे सुधार त खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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/५४७/२०१५ 

दनांक : २१/०७/२०१५                                                                
                         

                 
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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