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

कायप का मांक - ७ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २१/११/२०१४                वेळ - सकाळ  १२.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
२१/११/२०१४ रोजी सकाळ  १२.०० 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. वाघेरे भाकर नामदेव 

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, 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) फ भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये फेरबदल करणेबाबत - मा.समीर 

       मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
वषय . ४) फ भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये फेरबदल करणेबाबत - मा.समीर 

       मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
वषय . ५) फ भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये फेरबदल करणेबाबत - मा.समीर 

       मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
वषय . ६) फ भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये फेरबदल करणेबाबत - मा.शकंुतला  

            बनसोडे, मा.समीर मासुळकर, यांचा ताव. 
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वषय . ७) फ भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये फेरबदल करणेबाबत - मा.समीर 

       मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
वषय . ८) फ भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये फेरबदल करणेबाबत - मा.समीर 

       मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव.  

वषय . ९) भाग .४१ (गांधीनगर) म ये ठक ठकाणी नाला ेिनंग व द ती करणे या ु  

            कामास सुधा रत मा यता िमळणेबाबत - मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला 
            बनसोडे यांचा ताव. 
वषय .१०) वाय.सी.एम.हॉ पटल या िसमािभंतीची द ती करणे व इतर कामे करणे या ु  

            कामास सुधा रत मा यता िमळणेबाबत - मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे  

            यांचा ताव. 
वषय .११) भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील पु.ल.देशपांडे उ ानाचे िसमािभंत बांधणे व 

      थाप य वषयक कामे करणेबाबत - मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे  

      यांचा ताव. 
वषय .१२) भाग .१० मधील िन वदा .मु यालय/HO/७/४८/२०१३-१४ चे कामात बदल  

            करणेबाबत - मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
वषय .१३) अ े ीय कायालयामधील भाग .१६ मधील िन वदा मांक  अ मु यालय/HO/ 

            ७/१७ - २०१३-१४ चे कामात बदल करणेबाबत - मा.समीर मासुळकर,  

            मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
वषय .१४) िन वदा मांक ७/७४ - २०१४-१५ चे कामात बदल करणेबाबत - मा.समीर  

       मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
वषय .१५) भाग .१५ द वाड  मधील साईदशन नगर ते हाळसाकांत र यापयत ना याची  
            खोली वाढ वणेचे कामात बदल करणेबाबत - मा.समीर मासुळकर, मा.अ ण  

            बो-हाडे यांचा ताव. 
---------- 

ठराव मांक : ४२        वषय मांक : १ 

दनांक : २१/११/२०१४     वभाग : शासन  

सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा.संजय वाबळे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/५०९/२०१४, द.०५/११/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

शासन आदेशानुसार ी.िमनीनाथ दंडवते, मु यािधकार  यां या सहा यक आयु , पंपर   

िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ल िनयु स मा यता िमळणेकामी 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. 
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ठराव मांक : ४३                                   वषय मांक : २ 

दनांक : २१/११/२०१४     वभाग : शासन  

सुचक : मा.शकंुतला बनसोडे     अनुमोदक : मा. वमलताई जगताप 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/५१०/२०१४, द.०५/११/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

   शासनाकड ल आदेशानुसार ी.महेशकुमार उ म डोईफोडे, मु यािधकार  यां या 
सहा यक आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ल िनयु स मा यता िमळणेकामी  

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. 
---------- 

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

ठराव मांक : ४४        वषय मांक : ३ 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  “फ” भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये तावात नमुद माणे फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ४५        वषय मांक : ४ 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
 “फ” भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये तावात नमुद माणे फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ४६        वषय मांक : ५ 

दनांक : २१/११/२०१४      
सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
   “फ” भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये तावात नमुद माणे फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक : ४७        वषय मांक : ६ 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
   “फ” भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये तावात नमुद माणे फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ४८        वषय मांक : ७ 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
   “फ” भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये तावात नमुद माणे फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ४९        वषय मांक : ८ 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
   “फ” भाग मु यालयातील कामां या जागांम ये तावात नमुद माणे फेरबदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ५०        वषय मांक : ९ 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  भाग .४१ (गांधीनगर) म ये ठक ठकाणी नाला ेिनंग व दु ती करणेचे काम 
िन वदा .६/११/२०१३-१४ व िन वदा र कम पये १७,२८,०००/- अ वये काम चालू आहे.  
सदर कामामधून डा को कंपनी जवळ ल भुयार  मागाशेजार  नाला बांधणेचे काम करणेकामी 
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सदर र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) पयतचे खचास सुधा रत शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ५१        वषय मांक : १० 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  भाग .३९ मधील वाय.सी.एम.हॉ पटल या िसमािभंतीची द ती करणे व इतर ु
कामे करणेचे काम िन वदा .२/१०४/२०१२-१३ व िन वदा र कम .३६,९७,०००/- अ वये 
काम चालू आहे.  सदर कामामधून वाय.सी.एम.हॉ पटल म ये पो ट माटम (शव व छेदन) 
सटर या बाजूची िसमािभतं व सुशोिभकरणाची थाप य वषयक कामे करणेकामी सदर 
र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) पयतचे खचास सुधा रत शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ५२        वषय मांक : ११ 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील प.ुल.देशपांडे उ ानाचे िसमािभंत बांधणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करण.े िन वदा र कम .१२,५९,८७१/-  इतक  आहे.  या 
कामातून भागातील इतर उ ानांची देखभाल द ती व इतर कामे करणेक रता सुधा रत ु
र. .४९,५९,८००/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ५३        वषय मांक : १२ 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  अ े ीय कायालयामधील भाग .१० मधील िन वदा .मु यालय/HO/७/४८/ 
२०१३-१४ (िन वदा र. .१०,५०,४२०/-) अजंठानगर येथे ाथिमक आरो य क  बांधणे हे काम 
मे. ी. क शन यांस िमळाले असून या िन वदेसाठ  थळ उपल ध नस यामुळे व 
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तुकाराम महाराजांची पंढर वार  पालखी भागात येत अस याकारणाने या कामातून भागातील 
थाप य वषयक कामे कर यासाठ  तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ५४        वषय मांक : १३ 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  अ े ीय कायालयामधील भाग .१६ मधील िन वदा .अ मु यालय/HO/७/१७/ 
२०१३-१४ (िन वदा र. .१७,५०,७५४/-) सुदशन नगर प रसरालगत ना या या कडेला 
ओढयालगत दमजली संडास लॉक बांधणे हे काम मेु . ी. क शन यांस िमळाले असून या 
कामा ऐवजी भागातील कचीन टेलर येथील भागात ती   उतार असून पावसाळयात 
नाग रकां या घरात पाणी जाते.  यामुळे येथे आ याव यक आस या कारणाने पावसाळ  
गटस करणे या कामातून तरतूद वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ५५        वषय मांक : १४ 

दनांक : २१/११/२०१४      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
 भाग .१६ आकुड  गावठाण येथील कै.पांडूरंगबुवा काळभोर सभागृहाची करकोळ 
द ती व सुधारणा करणेु .  िन वदा मांक ७/७४ - २०१४-१५ िन वदा र. .१४,००,००७/- 
या कामातून भाग .१६ मधील थाप य वषयक व वध करकोळ द तीची कामे करणे ु
आव  यक आहेत.  स या िन वदा कायवाह  चालू अस यामुळे सदर कामे होत नाह त. यामुळे 
िन वदा .७/७४ - २०१४-१५ या कामामधून भाग .१६ मधील पे हंग लॉक बस वणे व 
इतर थाप य वषयक कामे  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ५६        वषय मांक : १५ 

दनांक : २१/११/२०१४      
सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव - 
 भाग .१५ द वाड  मधील साईदशन नगर ते हाळसाकांत र यापयत या ना याची 
खोली वाढ वणेकामी मा.महापािलका सभा ठराव मांक २९४ दनांक २०/०५/२०१३ अ वये 
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र. .२५ लाख एवढया रकमेस शासक य मा यता िमळालेली आहे.  वॉडातील नगा रकां या 
सोयीसाठ  वर ल वषयां कत ठकाणी सदरचे काम न करता वॉडातच आव यकतेनुसार 
पावसाळयापूव  उपकार चबस, गोकूळ वट माटस मागील बाजू् , टे को-कपूर सोसा., बाबर 
हे रटेज, पेश कॉलनी व सट उसुला शाळेम ये इ. ठकाणी पावसाळ  बंद गटस व चबर 
व पात करणेस 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/९३६/२०१४ 

दनांक : २१/११/२०१४           
 
                                                              
 

                                                                                             
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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