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

कायप का मांक – १५ 
सभावृ ांत 

दनांक - १६/०४/२०१६                       वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार दनांक 
१६/०४/२०१६ 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.ताकवणे नंदा वकास   - सभापती 
२. मा.आर.एस.कुमार 

३. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

४. मा.भारती फरांदे 

५. मा.पाडाळे िनता वलास 

६. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

७. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

८. मा.कुटे चा शीला भाकर 
 

या  िशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.जगताप – नगरसिचव, मा.काटकर – शासन 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आल.े 
 
वषय .१) फ े ीय कायालयांतगत भाग .४ कृ णानगर येथील सन २०१४-१५ तसेच सन 

२०१५-१६ मधील अंदाजप कातील वकास कामे आव यक ठकाणी करणेस काय र 
मा यता   िमळणेबाबत – मा.सुरेश हे ,े मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 

वषय .२) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महा मा फुले जयंती महो सवासाठ  मंडप यव था करणेचे 
कामास सुधार त मा यता िमळणेबाबत - मा.सुरेश हे ,े मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 

वषय .३) भाग .२३ व २४ म ये दा गाडन, गणेश बाग व इतर उ ानांम ये थाप य 
वषयक कामे करणे या कामाचे सुधार त खचास मा यता िमळणेबाबत – मा.िनलेश 
पांढरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव. 

वषय .४) मौजे पंपळे गुरव येथील आर ण .३४७ खेळाचे मैदान या आर णास िसमािभंत 
बांधणे या कामांतगत पंपळे गुरव येथील व वध थाप य वषयक वकास कामे, 



 

 

2
 

करकोळ देखभाल व दु तीची कामे करणेबाबत - मा.िनलेश पांढरकर, मा.सुरेश हे े 
यांचा ताव. 

वषय .५) काय र मंजूर  िमळणेबाबत - मा.नंदा ताकवणे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव. 
वषय .६) काय र मंजूर  िमळणेबाबत - मा.सुरेश हे े, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 

 
---------- 

 
 दनांक १८/०३/२०१६ व ०१/०४/२०१६  रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
 

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

 

ठराव मांक : ६५   वषय मांक : १ 

दनांक : १६/०४/२०१६   
सुचक : मा.सुरेश हे े  अनुमोदक : मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.सुरेश हे े, मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 

  फ े ीय कायालयांतगत भाग .४ कृ णानगर येथील सन २०१४-१५ तसेच सन 
२०१५-१६ मधील अंदाजप कातील व वध वकास कामे स मा.सद यांची सुच वले माणे व वध 
ठकाणे बदलून करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे.  तसेच सन २०१६-१७ मधील व वध 
वकास कामे वेगवेगळया वा ह यांचे खोदकामामुळे आव यक ठकाणी सुच व या माणे बदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ६६  वषय मांक : २ 

दनांक : १६/०४/२०१६   
सुचक : मा.सुरेश हे े अनुमोदक : मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.सुरेश हे े, मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 

  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महा मा फुले जयंती महो सवासाठ  मंडप यव था करणेचे 
कामास मा.महापािलका सभा ठराव मांक ६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये र. .१०,००,०००/- 
(अ र  र. .दहा लाख फ ) मा यता िमळालेली आहे.  सदर कामासाठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
यां या १२५ या जयंतीिनिम  कामाची या ी वाढ यामुळे एकूण अंदाजप क य 
र. .२३,५०,०००/- इतक  येत आहे.  तर  सदर कामास लागणा-या सुधार त अंदाजप क य 
र. .२३,५०,०००/-(अ र  र. .तेवीस लाख प नास हजार फ ) यांस शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ६७  वषय मांक : ३ 

दनांक : १६/०४/२०१६   
सुचक : मा.िनलेश पांढरकर अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा.िनलेश पांढरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 

  भाग .२३ व २४ म ये दा गाडन, गणेश बाग उ ानाम ये गेटचे काम, तारफे संग 
व कंपाऊंड कर याचे काम स या चालू असून कंपाऊंड वॉलला ला टर क न पट ंग करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे आव यक आहे.  सदर बाबींमुळे कामाचे खचात वाढ अपे त आहे. 
वषयां कत कामाचे सुधा रत र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) चे खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ६८  वषय मांक : ४ 

दनांक : १६/०४/२०१६   
सुचक : मा.िनलेश पांढरकर अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा.िनलेश पांढरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 

  मौजे पंपळे गुरव येथील आर ण .३४७ खेळाचे मैदान या आर णास िसमािभंत बांधणे 
(िन वदा .५०/०२/२०१४-१५) चे कामाचे आदेश ठेकेदार मे.साई भा क शन यांना  दनांक 
२४/०७/२०१५ रोजी दे यात आलेले असून कामीच मुदत ०९ म हने हणजेच द.२३/०४/२०१६ 
अखेर पयत आहे. पंपळे गुरव येथील आर ण .३४७ खेळाचे मैदान या आर णाची काह  जागा 
मनपाचे ता यात नस याने तेथील नाग रकांचा काम करणेस वरोध आहे.  तसेच वषयां कत 
कामामधून भागातील व वध थाप य वषयक वकास कामे, करकोळ दु ती व देखभालीची 
कामे करणेबाबत मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.  यामुळे मौजे पंपळे गुरव येथील आर ण 
.३४७ खेळाचे मैदान या आर णास िसमािभंत बांधणे या कामातून पंपळे गुरव येथील थाप य 
वषयक वकास कामे, करकोळ दु ती व देखभालीची कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ६९  वषय मांक : ५ 

दनांक : १६/०४/२०१६   
सुचक : मा.नंदा ताकवणे अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा.नंदा ताकवणे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 

  िन वदा .२७/६-२०१४-१५ अ वये िनगड  गावठाण भाग .१३ म ये “ भाग .१३ 
मधील मधुकर पवळे मैदान येथे व वध खेळांची मैदाने वकिसत करणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणे ”  हे काम क न घेणेत आले असून या अंतगत याच भागातील मु लीम 
दफनभुमी, हंदू मशानभुमी व इतर ठक ठकाणी अ याव यक तातड ची थाप य वषयक कामे 
क न घेणेत आलेली अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ७०  वषय मांक : ६ 

दनांक : १६/०४/२०१६   
सुचक : मा.सुरेश हे े अनुमोदक : मा.नंदा ताकवणे 

संदभ : मा.सुरेश हे े, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव – 

  िनगड  गावठाण भाग .१३ म ये १) िन वदा .४/६१-२०१४-१५ अ वये “ भाग .१३ 
म ये क म .९, १०, ११ आ ण १२ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे ”, २) िन वदा 
.४/१३-२०१४-१५ अ वये “ भाग .१३ म ये ठक ठकाणी न वन फुटपाथ करणे व काह  
ठकाणी फुटपाथची ऊंची वाढ वणे ह  दो ह  कामे करणेत आलेली आहेत.  सदरचे दो ह  
कामांमधून याच भागातील क म नं.१० येथील ता पुर या व पातील वरंगुळा क ाचे काम 
क न घेणेत आलेले आहे.  तसेच इतर ठकाणची याच भागातील अ याव यक तातड ची 
थाप य वषयक कामे क न घेणेत आलेली अस याने यास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

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

                                                   ( नंदा वकास ताकवणे )   

                                                 सभापती                                                      
                       वधी सिमती 

                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२३६/२०१६ 

दनांक : २५/०४/२०१६     

                                                                                                        
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना.  
 
 
 


