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

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०३/१०/२०१५                       वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार दनांक 
०३/१०/२०१५ 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.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.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

८. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

९. मा.कुटे चा शीला भाकर 
 

यािशवाय मा.डोईफोडे – सहा. आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आला.                   
 
वषय .१) ज.श.ुके. स.े२३ येथील ट पा-१ या संपवर ल E-1 क रताचे पं पंग मिशनर  ट पा-३ 

या संपवर तातड ने हल वणेबाबत..... 
वषय .२) भाग .५७ पंपळे गुरव भागातील फुटपाथ, पाथवे पे ह गं लॉक दु ती व 

देखभालीचे कामास सुधार त शासक य मा यता देणेबाबत – मा.नीता पाडाळे, 
मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 

वषय .३) भाग .६ मोशी येथील व वध वकास कामांना सुधार त शासक य मा यता 
देणेबाबत – मा.नीता पाडाळे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 

 
 



 

 

2
 

 
वषय .४) भाग .६ मोशी गावठाणातील जुना संडास लॉक पाडून नवीन सुलभ शौचालय 

प दतीने संडास लॉक बांधणेबाबत - मा.नीता पाडाळे, मा.भारती फरांदे यांचा 
ताव. 

वषय .५) वाकड आळंद  पुलाचे गॅमन कंपनी या कामाची मा हती सादर करणेबाबत – 
मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव. 

 
---------- 

 
अ) दनांक २१/०७/२०१५, ३०/०७/२०१५ व ३१/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 

मांक २१) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ) दनांक ३०/०७/२०१५ व ३१/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

इ) दनांक १८/०९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २) सभावृ ांत पुढ ल 
सभे यावेळ  कायम करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक : ९  वषय मांक : १ 

दनांक : ०३/१०/२०१५    वभाग – जलशु द करण    
सुचक : मा.सुरेश हे े      अनुमोदक : मा.भाऊसाहेब भोईर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/जशुक/२९/२०१५, द.२०/०७/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

  मा.सह शहर अिभयंता, पा.पु. यांचे दालनात द.२५/०६/२०१५ रोजी पाणी पुरवठा 
वषयक बैठक आयो जत करणेत आलेली होती.  सदर बैठक म ये मु ा .३ नुसार ज.श.ुक. 
से.२३ येथील ट पा-१ या संपवर ल लॅब अ यंत कमकुवत झा याने पुढ ल धोके टाळणेसाठ  
सदर  ठकाणचे पं पंग मिशनर  ट पा-३ या संपवर ल पंपगृहात तातड ने हल वणेबाबत 
मा.सह शहर अिभयंता यांनी सुचना दले या आहेत.  सदरचे काम द.३०/०७/२०१५ पयत 
पुण करणेस सांिगतले आहे.  उपरो  वषयां कत काम करणेसाठ  सदर कामाचे अंदाजप क 
तयार केले असता यास र. .२८,८२,१६०/- इतका खच अपे त आहे.  सदरचे काम दनांक 
३०/०७/२०१५ पयत पुण करणे आव यक असून िन वदा मागवून काम करणे श य नाह .  
तर  वभागाकड ल चालू कामापैक  रावेत येथील ट पा .३ व ४ अंतगत पं पंग मिशनर ची 
वा षक देखभाल दु ती करणे (िन.नो. .७/२-२०१४-१५) या कामातून वषयां कत काम 
करणे श य आहे.  वर नमुदचे काम (िन.नो. .७/२-२०१४-१५) िन वदा र. .३८,७३,५२२/- 
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असून ५.५% कमी दराने मा. थायी सिमती ठराव मांक ८९५९ दनांक २८/१०/२०१४ 
अ वये मंजूर करणेत आलेले आहे.  आज अखेर सदर कामावर र. .४,८३,६९८/- इतका खच 
झाला असून र. .३१,७६,७८०/- इतक  र कम  िश लक आहे. वर ल वषयां कत काम 
िन.नो. .७/२-२०१४-१५ या कामातून करणेचे झा यास कामा या साईट बदलाबाबत मा. वधी 
सिमती सभेची मा यता िमळणे आव यक अस याने से.२३ येथील ट पा-१ वर ल E-1 चे पंप 
ट पा-३ वर  िश ट करणेसाठ  सदरचे काम िन.नो. .७/२-२०१४-१५ मधून क न घेणेस व 
साईटबदल करणे या कामास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : १०  वषय मांक : २ 

दनांक : ०३/१०/२०१५      
सुचक : मा.नीता पाडाळे      अनुमोदक : मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.नीता पाडाळे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 

 भाग .५७ पंपळे गुरव भागातील फुटपाथ, पाथवे पे ह ंग लॉक दु ती व 
देखभाल करणे, या कामास र. .१२,००,०००/- शासक य मा यता आहे.  सदर कामांतगत 
पंपळे गुरव येथील व वध फुटपाथ, पाथवे व पे ह ंग लॉकची देखभाल व दु सतीची कामे 
करणे नाग रकां या सोई या ीने गरजेचे आहे.  यासाठ  वर ल कामास र. .१९,००,०००/- 
(अ र  र. .एकोणीस लाख फ ) पयत सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ११  वषय मांक : ३ 

दनांक : ०३/१०/२०१५    
सुचक : मा.नीता पाडाळे      अनुमोदक : मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.नीता पाडाळे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 

 महानगरपािलके या भाग .६ मोशी येथील खालील कामांना सुधार त शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 
अ. . कामाचे नांव मुळ 

अंदाजप क य 

र कम 

सुधार त 
अंदाजप क य 

र कम 

वाढ व 

अंदाजप क य 

र कम 

१ भाग .६ मोशी देहू 
र यालगतचे र ते डांबर  करण.े  
(िन.नो. .३५/०७  – २०१४-१५) 

२८,००,०००/- ५०,००,०००/- २२,००,०००/- 

२ भाग .६ मोशी तुपेव ती, 
गायकवाडव ती येथील र ते 
डांबर करण करण.े (िन.नो. . 

३०,००,०००/- ५०,००,०००/- २०,००,०००/- 
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३५/०५  – २०१४-१५) 

३ भाग .६ मोशी येथील सुिनल 
नगर व राधाकृ णनगर येथील र ते 
खड मु म व डांबर करण करण.े   
(िन.नो. . ३५/१२  – २०१४-१५) 

३०,००,०००/- ५०,००,०००/- २०,००,०००/- 

४ भाग .६ मोशी उव रत ठकाणी 
डांबर  र ते करण.े   (िन.नो. . 
३५/०६  – २०१४-१५) 

३४,००,०००/- ५०,००,०००/- १६,००,०००/- 

 

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

 

ठराव मांक : १२  वषय माकं : ४ 

दनांक : ०३/१०/२०१५      
सुचक : मा.नीता पाडाळे      अनुमोदक : मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.नीता पाडाळे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 

  भाग .६ मेशी येथे सावजिनक व छतागृहाची आव यकता आहे.  तथा प मनपा या 
सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात वषयां कत कामास र. .३०,००,०००/- एवढ  शासक य मा यता 
आहे.  परंतु वषयां कत कामास र. .४९,५०,०००/- इत या शासक य मा यतेची आव यकता 
आहे.  सबब तुत कामास र. .४९,५०,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख प नास हजार 
फ ) इत या रकमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : १३  वषय मांक : ५ 

दनांक : ०३/१०/२०१५      
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर     अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 

       वाकड आळंद  पुलाचे गॅमन कंपनी या कामा या संदभात सदर कंपनीस काम क हा 
दे यात आल,े कामाची मुदत काय होती, कामास कती वेळा मुदतवाढ दे यात आली, काम 
मुदतीत न हो याची कारण,े कामाची अंदाजप क य कंमत काय होती, कामा या कंमतीस 
कती वेळा सुधा रत शासक य मा यता घे यात आली आहे याबाबत संबंिधत वभागाने 
मा हती सादर करणेबाबत स मा.सद यांची मागणी अस याने यास 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.े 
 
 

( नंदा वकास ताकवणे ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७१७/२०१५ 

दनांक : ०७/१०/२०१५ 

                                                                
                        

                  
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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