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

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १६/१२/२०१६                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१६/१२/२०१६ 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.आ हाट मंदा उ म  - सभापती 

२. मा.नंदा वकास ताकवण े

  ३. मा.आर.एस.कुमार 

  ४. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
      
 या िशवाय 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 आल.े 
 
वषय .१)  भाग .९ संभाजीनगर येथील BSNL ह ीमधून टॉम वॉटर लाईन टाकणेबाबत –  

          मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 
 
वषय .२) भाग .६ मोशी गायकवाडव ती, नागे रनगर, देहूफाटा लगतचे र ते, खर ड 

व ती, बनकरव ती येथील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे कामातून 
धायरकरवाड , डूडूळगाव येथील मु य र ता डांबर करण करणेबाबत - 
मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 

 
वषय .३) भाग .६ मोशी वनायकनगर, सावतामाळ नगर, से.न.ं४,६,९,११ म ये व वध 

ठकाणी र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे कामातून धायरकरवाड , 
डूडूळगाव येथील मु य र ता डाबंर करण करणेबाबत - मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा 
ताकवणे यांचा ताव. 
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वषय .४) िचखली मैलाशु द करण क ातील जागेत उ ान वकिसत करणेबाबत –  

           मा.आर.एस.कुमार, मा.मंदा आ हाट यांचा ताव. 
वषय .५) भाग .२ वेणीनगर येथील वकास आराखडयामधील से टर २२ व 

सहयोगनगर ह ीपासून ते तळवडे मु य र यास िमळणारा तसेच पुढे सट ऍन 
कुल पयत जाणारा १२ मी. र ता वकासीत करणेबाबत - मा.आर.एस.कुमार, 

मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 
वषय .६)  भाग .२ वेणीनगर मधील िचखली तळवडे ते तळवडे मु य र ता १२ र ता 

वकसीत करणेबाबत – मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 
वषय .७) भाग .२ वेणीनगर मधील सोिनगरा हाईटस ्  पासून जाणारा िचखली तळवडे 

ा ते तळवडे मु य र ता ते पीनगर मु य र यास िमळणारा १२ मी. र ता 
वकसीत करणेबाबत - मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 

वषय .८) भाग .२ वेणीनगर येथील मु य र ते वकसीत क न चौक सुशोिभकरण 
करणे - मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 

वषय .९) भाग .२ वेणीनगर येथील वकास आराखडयामधील तळवडे िचखली ह  ते 
तळवडे मु य र यास िमळणारा २४ मी. र ता वकसीत करणेबाबत - 
मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 

---------- 
 

 दनांक २१/१०/२०१६, ०४/११/२०१६, १८/११/२०१६ व ०२/१२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का मांक २) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------- 
 

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

ठराव मांक – ०७  वषय मांक – ०१ 
दनांक – १६/१२/२०१६   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक – मा.नंदा ताकवण े

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवण ेयांचा ताव. 
  भाग .९ संभाजीनगर येथील BSNL ह ीमधून ॉम वॉटर लाईन टाकणेचे िनयोजन 
आहे. BSNL ह ीत नैसग क ना याम ये आर.सी.सी.पाईपलाईन टाकणेस BSNL वभागामाफत 
अ ाप परवानगी िमळालेली नाह .  यामुळे उपरो  कामाची सन २०१६-१७ ची अंदाजप क य 
तरतूद वाया जात आहे.  तर  सदर कामामधून याच भागात सुशोिभकरण कामाअंतगत 
थाप य वषयक कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ०८  वषय मांक – ०२ 

दनांक – १६/१२/२०१६   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक – मा.नंदा ताकवण े

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 
 भाग .६ मोशी गायकवाडव ती, नागे रनगर, देहूफाटा लगतचे र ते, खर ड व ती, 

बनकरव ती येथील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेचे काम म.ेधने र क शन 
यांना द.१०/१०/२०१६ रोजी देणेत आलेले आहे.  तथा प धायरकरवाड , डूडूळगाव येथील मु य 
र ता खराब झालेला आहे.  यामुळे तेथील थािनक नाग रकांस वाहतुक स अडथळा होत आहे.  
यामुळे र याचे डांबर करण कर याची मागणी थािनक नाग रकांनी केली आहे. यामुळे सदर 

र ता करणे आव यक आहे. उपरो  कामाऐवजी धायरकरवाड , डूडूळगाव येथील मु य र याचे 
डांबर करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 

ठराव मांक – ०९  वषय मांक – ०३ 

दनांक – १६/१२/२०१६   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक – मा.नंदा ताकवण े

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 
 भाग .६ मोशी वनायकनगर, सावतामाळ नगर, स.ेनं.४,६,९,११ म ये व वध ठकाणी 

र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेचे काम म.ेधने र क शन यांना द.१०/१०/१६ 
रोजीचे आदेशा वये देणेत आलेले आहे.  तथा प धायरकरवाड , डूडूळगाव येथील मु य र ता 
पा याची लाईन टाक यामुळे व र याचा पृ भाग देखील खराब झालेला आहे.  यामुळे तेथील 
वाहतुक स अडथळा होत आहे.  यामुळे र याचे डांबर करण करणेची मागणी थािनक नाग रक 
यांनी केली आहे. यामुळे सदर र ता करणे आव यक आहे. उपरो  कामाऐवजी धायरकरवाड , 
डूडूळगाव येथील मु य र याचे डांबर करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 

ठराव मांक – १०  वषय मांक – ०४ 

दनांक – १६/१२/२०१६   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक – मा.मंदा आ हाट 
संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.मंदा आ हाट यांचा ताव. 
  भाग .४ येथे  िचखली मैलाशु द करण क ातील जागेत उ ान वकसीत कर याचे 

ता वत होते.  परंतु िचखली मैलाशु द करण क ाम ये पयावरण वभागाने वतं  क पाचे 
कामाची िन वदा काढली अस याने सदरचे काम तेथे करणे यो य होणार नाह .  यामुळे 
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मनपाचे इतर उ ानाम ये आव यकते माणे व वध थाप य वषयक कामे करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ११  वषय मांक – ०५ 

दनांक – १६/१२/२०१६   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक – मा.नंदा ताकवण े

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 
 भाग .२ वेणीनगर येथील वकास आराखडयामधील से टर २२ व सहयोगनगर 

ह ीपासून ते तळवडे मु य र यास िमळणारा तसेच पुढे सट ऍन कुल पयत जाणारा १२ मी. 
र ता वकासीत करणेचे िनयोजन आहे.  ता वत १२ मी. ं द र याने बाधीत होणारे े  
महानगरपािलके या ता यात ये यास लागणारा दघ कालावधी तसेच स मा.नगरसद य व 
नाग रकां या मागणीनुसार व कामा या ा या यतेनुसार उपरो  कामा या या ीम ये अंशत: 
बदल करणे आव यक वाटते.  भाग .२ वेणीनगर येथील वकास आराखडयामधील से टर 
२२ व सहयोगनगर ह ीपासून ते तळवडे मु य र यास िमळणारा तसेच पुढे सट ऍन कुल 
पयत जाणारा १२ मी. र ता वकासीत करणे या कामांतगत होणा-या बचतीमधून भाग .२ 
वेणीनगर येथील अ य ठकाणी र यांची व इतर आव यक कामे करणेस मा यता देणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – १२  वषय मांक – ०६ 

दनांक – १६/१२/२०१६   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक – मा.नंदा ताकवण े

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 
  भाग .२ वेणीनगर मधील िचखली, तळवडे ते तळवडे मु य र ता १२ मी. र ता 
वकसीत कर याचे िनयोजन आहे.  सदर ता वत १२ मी. ं द र याने बािधत होणारे े  
महानगरपािलके या ता यात ये यास लागणारा दघ कालावधी तसेच स मा.नगरसद य व 
नाग रकां या मागणीनुसार व कामा या ाधा यतेनुसार उपरो  कामा या या ीम ये बदल 
करणे आव यक वाटते.  तर  भाग .२ वेणीनगर मधील िचखली, तळवडे ते तळवडे मु य 
र ता १२ र ता वकसीत करणे या कामांतगत भाग .२ वेणीनगर येथील अ य ठकाणी 
र यांची आव यक कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३  वषय मांक – ०७ 

दनांक – १६/१२/२०१६   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक – मा.नंदा ताकवण े

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 
 भाग .२ वेणीनगर मधील सोिनगरा हाईटस ्  पासून जाणारा िचखली तळवडे ा ते 

तळवडे मु य र ता ते पीनगर मु य र यास िमळणारा १२ मी. र ता वकसीत करणेचे 
िनयोजन आहे.  सदर ता वत १२ मी. ं द र याने बािधत होणारे े  महानगरपािलके या 
ता यात ये यास लागणारा दघ कालावधी तसेच स मा.नगरसद य व नाग रकां या मागणीनुसार 
व कामा या ाधा यतेनुसार उपरो  कामा या या ीम ये बदल करणे आव यक वाटते.  तर  
भाग .२ वेणीनगर मधील सोिनगरा हाईटस ्  पासून जाणारा िचखली तळवडे ा ते तळवडे 

मु य र ता ते पीनगर मु य र यास िमळणारा १२ मी. र ता वकसीत करणे या कामांतगत 
भाग .२ वेणीनगर येथील अ य ठकाणी र यांची आव यक कामे करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४  वषय मांक – ०८ 

दनांक – १६/१२/२०१६   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक – मा.नंदा ताकवण े

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 
 भाग .२ वेणीनगर येथील मु य र ते वकसीत क न चौक सुशोिभकरण करणेचे 

िनयोजन आहे.  भाग .२ वेणीनगर येथील सुच वणेत आले या वकास कामांम ये िन वदा 
या पुण झा यानंतर स मा.सद यां या व नाग रकां या मागणीनुसार तसेच िन वदा 

कायवाह या दघ कालावधीम ये कामा या या ीम ये बदल करणेस भाग पडते यामुळे 
वषयां कत कामाचा ाधा य म बदललेला अस याने भाग .२ वेणीनगर येथील मु य र ते 
वकसीत क न चौक सुशोिभकरण करणे या कामांतगत होणा-या बचतीमधुन भाग .२ 
वेणीनगर येथील अ य ठकाणी र यांची व इतर आव यक कामे करणेस मा यता देणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – १५  वषय मांक – ०९ 

दनांक – १६/१२/२०१६   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक – मा.नंदा ताकवण े

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव. 
 भाग .२ वेणीनगर येथील वकास आराखडयामधील तळवडे िचखली ह  ते तळवडे 

मु य र यास िमळणारा २४ मी. र ता वकसीत करणेचे िनयोजन आहे. सदर ता वत २४ 
मी. ं द र याने बािधत होणारे े  महानगरपािलके या ता यात ये यास लागणारा दघ 
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कालावधी तसेच स मा.नगरसद य व नाग रकां या मागणीनुसार व कामा या ाधा यतेनुसार 
उपरो  कामा या या ीम ये अंशत: बदल करणे आव यक वाटते.  तर  भाग .२ 
वेणीनगर येथील वकास आराखडयामधील तळवडे िचखली ह  ते तळवडे मु य र यास 

िमळणारा २४ मी. र ता वकसीत करणे या कामांतगत होणा-या बचतीमधून भाग .२ 
वेणीनगर येथील अ य ठकाणी र यांची व इतर आव यक कामे करणेस मा यता देणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 

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

 
 
 

( आ हाट मंदा उ म ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६८४/२०१६ 

दनांक : १७/१२/२०१६ 
 
 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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