
 1

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

कायप का मांक - १९ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०५/०१/२०१८                          वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०५/०१/२०१८ 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.काटे वाती (माई) चं कांत 

  ६. मा.यादव मीनल वशाल 
      
       या िशवाय मा.डोईफोडे – सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

     उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत 
आले. 
 
वषय .१) िन वदा नोट स .६३/२-२०१६-१७ या कामा या व पात व ठकाणात बदल करणेबाबत 

– मा.अ नी जाधव, मा. वीनल हे े यांचा ताव. 
वषय .२) भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील जजाऊ सां कृितक भवनात थाप य वषयक कामा या 

जागेत बदल करणेबाबत – मा.अ नी जाधव, मा. वीनल हे े यांचा ताव. 
वषय .३) भाग .३ िचखली येथील मोरेव ती येथील न याने समा व  झाले या संतकृपा हौिसंग सोसा. 

िसंहगड हौिसंग सोसा., एकता हौिसंग सोसा.येथील र ते डांबर करण करणेबाबत – मा. वाती 
काटे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

वषय .४) भाग .३ िचखली येथील १/९८ टाऊन हॉल वकिसत करणेबाबत - मा. वाती काटे,  
मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

वषय .५) फुगेवाड  येथे मुंबई-पुणे र यालगत नाला बांधणे या कामाऐवजी फुगेवाड , कासारवाड  येथे 
गटस करण,े काँ ट पे ह ंग करणे, व इतर करकोळ दु तीची कामे करणेबाबत - 
 – मा.अ नी जाधव, मा. वीनल हे े यांचा ताव. 

वषय .६) नवी सांगवी वॉड ५८ येथील व छतागृहांचे नुतनीकरण करणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, 
मा. वाती काटे यांचा ताव. 

वषय .७) वॉड .५७ कवडेनगर येथील ना यामधील जलिन:सारण लाईनची सुधारणा वषयक 
कामे करणे हे काम न वन वॉड .३१ म ये ठक ठकाणी करणेबाबत – मा.अ नी 
जाधव, मा.मीनल यादव यांचा ताव. 
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वषय .८) सांगवी भाग .६० मधील यदशनीनगर, एस.ट .कॉलनीम ये े नेज चबर आर.सी.सी. करणे 
हे काम न वन वॉड .३२ म ये ठक ठकाणी करणेबाबत – मा.अ नी जाधव, मा.मीनल 
यादव यांचा ताव. 

वषय .९) वाकड ते हंजवड  मनपा ह पयत बीआरट एस र ता वकिसत करणे या कामामधून इतर 
ठकाण या बी.आर.ट .एस.र याचे काम करणे या थळ बदलास काय र मा यता देणेबाबत 
– मा.अ नी जाधव, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

---------- 

दनांक १५/१२/२०१७ व २२/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – १८) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

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

 
ठराव मांक – ६३       वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०५/०१/२०१८      

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

               कासारवाड  म हला आयट आय येथे “ ह ” े ीय कायालय न याने थापन झालेले आहे.  सदर “ 
ह ” े ीय कायालयास मा.पदािधकार  व अिधकार  तसेच कमचार  वगासाठ  आव यकतेनुसार केबीन 
बन वणे व इतर फिनचर वषयक कामे िन वदा नोट स .६३/२-२०१६-१७ मधून ( क े ीय 
कायालयातील) अंदाजे र. .१६,००,०००/- (अ र  र. .सोळा लाख फ ) एवढया रकमेचे काम करणेबाबतचा 
व कामा या व पात व ठकाणात बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक – ६४       वषय मांक – ०२ 
दनांक – ०५/०१/२०१८      

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

        भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील जजाऊ सां कृितक भवनात थाप य वषयक कामे करणे 
िन वदा .४५/१-२०१६-१७ हे िन वदेचे काम करणेत येत आहे.  यानुसार सदर सां कृितक भवना या 
आवारात कामे कर यात आलेली आहेत.  परंतु मा.नगरसद य यांनी सदर भवना या जागी न वन इमारत 
बांधणेची मागणी केली आहे.  यामुळे सदर सां कृितक भवनात थाप य वषयक कामे श य नाह .  तर  
सदर िन वदे या कामातून न वन भाग .२० येथील मनपा इमारतींची व भागातील अंदाजे 
र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) एवढया रकमेची इतर थाप य वषयक आव यक कामे 
करणसे आ ण सदर ल जजाऊ सां कृितक भवनातील थाप य वषयक कामा या थळबदलास मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६५      वषय मांक – ०३ 
दनांक – ०५/०१/२०१८      

सुचक – मा. वाती काटे      अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा. वाती काटे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव – 

        भाग .३ िचखली येथील मोरेव ती येथील न याने समा व  झाले या संतकृपा हौिसंग सोसा. 
िसंहगड हौिसंग सोसा., एकता हौिसंग सोसा.येथील र ते डांबर करण करणे (िन वदा नोटस .१९/३६-
२०१७-१८) िन वदा र. .२१,००,४७७/- (अ र  र. .एकवीस लाख, चारशे स याह र फ ) ठेकदार 
मे.धने र क शन यांना आदेश द.२०/१२/२०१७ रोजी दे यात आला असून कामाची मुदत ९ म हने 
हणजेच द.१९/०९/२०१८ अखेरपयत आहे.  सदर कामातून िसंहगड हौिसंग सोसा., एकता हौिसंग 

सोसा.येथील र ते डांबर करण करणे ऐवजी न वन भाग .१ म ये संतकृपा हौिसंग सोसा. व इतर 
ठकाणी र यांचे डांबर करण व दु तीची कामे करणेबाबत मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.  तर  
भाग .३ िचखली येथील मोरेव ती येथील न याने समा व  झाले या संतकृपा हौिसंग सोसा. िसंहगड 

हौिसंग सोसा., एकता हौिसंग सोसा.येथील र ते डांबर करण करणे या कामातून न वन भाग .१ िचखली 
म ये िसंहगड हौिसंग सोसा., व इतर ठकाणी र याचे डांबर करण व दु तीची कामे करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ६६      वषय मांक – ०४ 
दनांक – ०५/०१/२०१८      

सुचक – मा. वाती काटे      अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा. वाती काटे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव – 

       भाग .३ िचखली (न वन भाग .१) येथील १/९८ टाऊन हॉल वकसीत करणे या कामाचा 
समावेश सन २०१७-१८ या अंदाजप कात थाप य वशेष योजना या लेखािशषातगत करणेत आला 
असून सदर कामासाठ  पान .८० अ. .१०८ अ वये र. .५,०१,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असून 
मा. थायी सिमती ठराव .८५१ द.२३/०८/२०१७ अ वये  र. .१,२५,००,०००/- इतक  तरतूद वग 
करणेत आली आहे व सदर कामास एकूण र. .१,३०,०१,०००/- (अ र  र. .एक कोट , तीस लाख, एक 
हजार फ ) इतक  तरतूद उपल ध आहे.  तथा प अनावधानाने टाऊन हॉल आर ण .१/९६ ऐवजी 
१/९८ असे ंट झालेले असून वा त वक भाग .३ िचखली येथील टाऊन हॉलचे आर ण .१/९६ आहे 
तर  सदर कामा या नावात भाग .३ िचखली येथील आर ण .१/९६ टाऊन हॉल वकिसत करणे 
असा बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७       वषय मांक – ०५ 
दनांक – ०५/०१/२०१८      

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

       िन वदा .४०/२५-२०१६-१७ िन वदा र. .१४,००,५६०/- (अ र  र. .चौदा लाख, पाचशे साठ 
फ ) अ वये फुगेवाड ल येथे मुंबई-पुणे र यालगत नाला बांध याचे काम आहे.  सदरचे काम जागे या 
अडचणीमुळे या ठकाणी होणार नाह .  स थतीत भाग .३० म ये कासारवाड , फुगेवाड  येथील 
अनेक त ार , अडचणी ल ात घेता सदर या कामातून फुगेवाड  येथील गटस करणे, काँ ट करणे व  
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इतर करकोळ दु तीची कामे करणे श य होईल.  तर  फुगेवाड ल येथे मुंबई-पुणे र यालगत नाला बांधणे 
(िन वदा .४०/२५-२०१६-१७) या कामातून फुगेवाड , कासारवाड  येथील गटस करणे, काँ ट करणे व 
इतर करकोळ दु तीची कामे करणे या कामा या व पात व ठकाणात बदल करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ६८       वषय मांक – ०६ 
दनांक – ०५/०१/२०१८      

सुचक – मा.सुरेश भोईर      अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

       नवी सांगवी वॉड .५८ येथील व छतागृहाचे नुतिनकरण करणे.  

वषय मांक ०६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६९       वषय मांक – ०७ 
दनांक – ०५/०१/२०१८      

सुचक – मा.अ नी जाधव      अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा.मीनल यादव यांचा ताव – 

       वॉड .५७ कवडेनगर येथील ना यामधील जलिन:सारण लाईनची सुधारणा वषयक कामे करणे हे 
काम न वन वॉड .३१ म ये ठक ठकाणी करणेस मा यता िमळणेबाबत.  

वषय मांक ०७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७०       वषय मांक – ०८ 
दनांक – ०५/०१/२०१८      

सुचक – मा.अ नी जाधव      अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा.मीनल यादव यांचा ताव – 

       सांगवी भाग .६० मधील यदशनीनगर, एस.ट .कॉलनी म ये े नेज चबर आर.सी.सी.करणे हे 
काम न वन वॉड .३२ म ये ठक ठकाणी करणेस मा यता िमळणेबाबत.  

वषय मांक ०८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७१       वषय मांक – ०९ 
दनांक – ०५/०१/२०१८      

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

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

       वाकड ते हंजवड  मनपा ह पयत बीआरट एस र ता वकसीत कर याचे िन वदा .३८/३ – 
२०१५-१६ या कामास मा.महापािलका सभा ठराव .६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये शासक य  मा यता 
िमळालेली आहे.  तसेच मा. थायी सिमती ठराव .१५३८६ द.२६/०२/२०१६ अ वये खचास 
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मा यता  िमळालेली आहे.  सांगवी- कवळे या बीआरट एस र यावर ल सांगवी फाटा येथील ेड सेपरेटर 
या उ डाणपुलाचे उदघाटन मा.पालकमं ी, पुणे ज हा यांचे ह ते द.२८/०५/२०१७ रोजी संप न झाले 
आहे.  सदर उदघाटना या अनुषंगाने सांगवी फाटा येथील र याचे डांबर करण िन वदा .३८/३-२०१५-१६ 
या कामा या बचतीमधून कर यात आले असून सदर थळ बदलास (Change of Site) काय र मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 

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

( सोनवणे शारदा हरेन ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पपंर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२१/२०१८ 

दनांक : ११/०१/२०१८                                               
                                                   

                                                            
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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