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

कायप का मांक - २२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ३०/०७/२०१५                       वेळ – दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
३०/०७/२०१५ 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. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वसंत (नाना) आनंदाराव ल ढे 

३) मा. वाबळे संजय म हारराव 

४) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

६) मा. मासुळकर समीर मोरे र 

७) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डोईफोडे – 
सहा.आयु , मा.बहा रपुरे – सहा.समाज वकास अिधकार  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) भाग .६ मोशी येथील व वध कामास सुधार त शासक य मा यता िमळणेबाबत 

– मा.समीर मासुळकर, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव. 
वषय .२) अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता देणेबाबत – मा.समीर मासुळकर, 

मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 
वषय .३) अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता देणेबाबत – मा.समीर मासुळकर, 

मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .४) अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता देणेबाबत – मा.समीर मासुळकर, 

मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .५) अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता देणेबाबत – मा.संजय वाबळे, 

मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव. 
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वषय .६) वकास कामां या िन वदा िस द कामी सुधा रत शासक य मा यता िमळणेबाबत 
– मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव. 

वषय .७) भाग .५७ पंपळे गुरव येथील व वध वकास कामां या अंदाजप क य रकमेस 
शासक य मा यता देणेबाबत – मा.समीर मासुळकर, मा.संजय वाबळे यांचा 
ताव. 

वषय .८) कु पड त अपंग य ंना अथसहा य देणेबाबत – मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी 
ठाकरे यांचा ताव. 

वषय .९) वॉड .१० मोशी ( पुणे नािशक र ता ते मोशी आळंद ) आराखडयातील र ते तयार 
करणे – मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव. 

वषय .१०) केट ंग ाऊंड आ छा दत करणेबाबत – मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल जगताप 
यांचा ताव. 

वषय .११) ठराव र  करणेबाबत – मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा. भाकर वाघेरे       अनुमोदक – मा.मंदा कनी ठाकरे 
 
 मा. वधी सिमतीची दनांक ३०/०७/२०१५ ची पा क सभा शु वार दनांक 
३१/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
 

मा.सभापती - शु वार दनांक ३१/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत 

            येत आहे. 
  

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक - २२ 

सभावृ ांत 

( दनांक ३०/०७/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ३१/०७/२०१५                       वेळ – दुपार  २.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ३०/०७/२०१५ ची 
तहकूब सभा शु वार दनांक ३१/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.३० वाजता महापािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात आयो जत करणेत 

आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वसंत (नाना) आनंदाराव ल ढे 

३) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

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

---------- 
 
अ) दनांक ०५/१२/२०१४ व १९/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८) 
   सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ब) दनांक १९/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९) सभावृ ांत कायम 

   करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
क) दनांक ०२/०१/२०१५, १६/०१/२०१५ व ०६/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 

.१०) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ड) दनांक १६/०१/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११) सभावृ ातं कायम 

   करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
इ) दनांक ३१/०१/२०१५ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १२) सभावृ ांत 

   कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
फ) दनांक ०६/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १३) सभावृ ांत कायम  

   करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
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ग) दनांक २०/०२/२०१५, ०३/०३/२०१५(स.१०.४५ व द.ु२.०० वा), २०/०३/२०१५ व 

२६/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

ह) दनांक २०/०३/२०१५ व २६/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) 
   सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ई)  दनांक ०४/०४/२०१५ व १७/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १६)  

   सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
छ)  दनांक ०२/०५/२०१५, ०५/०५/२०१५, १५/०५/२०१५ व ०५/०६/२०१५ रोजी झाले या 
    सभेचा (कायप का मांक १७) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी  

    कट केले. 
ज)  दनांक ०५/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १८) सभावृ ांत कायम 

    करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
झ)  दनांक १९/०६/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १९) सभावृ ांत कायम  

    करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
ट)  दनांक १७/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक २०) सभावृ ांत  
    कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

 

ठराव मांक : १०७    वषय मांक : १ 

दनांक : ३१/०७/२०१५      वभाग – शासन 
सुचक : मा.वसंत ल ढे      अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव - 
  १) . .६ मोशी येथील वनायकनगर, बो-हाडेवाड , वाघे र कॉलनी, बो-हाटेव ती 
येथील र ते खड मु माचे व डांबर करणे करण.े िन वदा नोट स .४५/४/२०१४-१५ मुळ 
अंदाजप क य र. .२०,००,०००/- सुधार त अंदाजप क य र. .४८,५०,०००/-, २) . .६ मोशी 
बो-हाडेवाड  येथील र ते डांबर करण करण.े िन वदा नोट स .४५/४/२०१४-१५ मुळ 
अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- सुधार त अंदाजप क य र. .४९,००,०००/-, ३) . .६ मोशी 
येथील पुणे – नािशक महामागालगत या अंतगत र ते खड मु माचे व डांबर करणे करण.े 
िन वदा नोट स .४५/१५/२०१४-१५ मुळ अंदाजप क य र. .२०,००,०००/- सुधार त 
अंदाजप क य र. .४९,५०,०००/- वर ल कामांना सुधार त शासक य मा यता व यानुसार 
काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १०८    वषय मांक : २ 

दनांक : ३१/०७/२०१५ 

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा. वमलताई जगताप 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.संजय वाबळे यांचा ताव -  

  दळवीनगर आकुड  रे वे ओ हर ज दु ती व इतर कामे करणे क रता येणा-या 
अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- ( अ र  र. .तीस लाख फ  ) शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 

ठराव मांक : १०९    वषय मांक : ३ 

दनांक : ३१/०७/२०१५       
सुचक : मा. वमलताई जगताप     अनुमोदक : मा.वसंत ल ढे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव - 
       भाग मांक २१ उ ोगनगर झोपडप ट  ते उ ोगनगर ना यापयत र या याकडेने गटर 
बांधणे क रता येणा-या अंदाजप क य र. .३८,००,०००/- (अ र  र. .अडतीस लाख फ )  
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
ठराव मांक : ११०    वषय मांक : ४ 

दनांक : ३१/०७/२०१५       
सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा.वसंत ल ढे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव - 
       ेमलोक पाक ते चापेकर चौकापयत दुभाजक करणे या कामा याक रता येणा-या 
अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 

ठराव मांक : १११    वषय मांक : ५ 

दनांक : ३१/०७/२०१५       
सुचक : मा.वसंत ल ढे      अनुमोदक : मा. वमलताई जगताप 

संदभ : मा.संजय वाबळे, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव - 
       एस.के.एफ.कॉलनी शेजार  वॉक ंग ॅक करणे या कामा याक रता येणा-या अंदाजप क य 
र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ११२    वषय मांक : ६ 

दनांक : ३१/०७/२०१५       
सुचक : मा. वमलताई जगताप     अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव – 

  मा.महापािलका सभा ठराव मांक ६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये म.न.पा.चे 
अंदाजप कास शासक य मा यता  िमळालेली आहे. िनगड  गावठाण भाग .१३ मधील एकूण 
०६ (सहा) वकास कामांना ठेवणेत आलेली अंदाजप क य र कम कमी पडत आहे.  हणजेच 
या सहाह  वकासकामांची स थतीतील आव यकता आ ण कामाचे जागेवर ल प रमाण यांचा 
वचार करता सदर कामांसाठ  वाढ व अंदाजप क य रकमेस शासक य मा यता यावी लागणार 
आहे.  या योगे िन वदा कायवाह  क न कामे करणे सुलभ होणार आहे.  सबब तावात नमुद 
प रिश ानुसार तंभ . ५ म ये नमुद असले या अंदाजप क य रकमेऐवजी तंभ . ६ म ये 
नमुद केले या रकमांना सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. (र. .१,९४,७२,५००/-) 

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

 

ठराव मांक : ११३    वषय मांक : ७ 

दनांक : ३१/०७/२०१५       
सुचक : मा.वसंत ल ढे      अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.संजय वाबळे यांचा ताव – 

 भाग .५७ पंपळे गुरव येथील व वध मनपा शाळा, सां कृितक क े, यायामशाळा, 
दवाखाना इमारतींची रंगरंगोट , देखभाल व दु तीची कामे करणे व भाग .५७ पंपळे गुरव 
येथील संडास व मुता-यांची देखभाल दु तीची व थाप य वषयक कामे करणे या दोन कामांचा 
समावेश पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१५-१६ या अथसंक पात इमारती करकोळ 
दु ती व देखभाल या लेखािशषका अंतगत अनु मे पान .६५७, अनु. .१७ व १८ म ये करणेत 
आलेली आहे.  सदर कामासाठ  तरतूद र. .१५,००,०००/- नमुद करणेत आलेली आहे.  तथा प 
वर ल नमुद केले या कामां या अंदाजप क य र कमेचा उ लेख महानगरपािलके या अथसंक पात 
नस याने कामा या अंदाजप क य र कमेस शासक य मंजूर  घेणे आव यक आहे. वषयां कत 
दो ह  कामां या र. .२२,५०,०००/- या अंदाजप क य र कमेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ११४    वषय मांक : ८ 

दनांक : ३१/०७/२०१५       
सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा. वमलताई जगताप 

संदभ : मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
राब व यात येणा-या अपंग क याणकार  योजनेअंतगत शहरातील कु प डत अपंग य ंना 
दरमहा र. .१,०००/- या माणे अथसहा य दे यात येते.  या योजनेला मा.महापािलका सभा 



 

 

7
 

ठराव .९४४, द.२३/०७/२०१० अ वये मा यता दे यात आली आहे.  याम ये खालील माणे 
दु ती कर यात यावी.  

        स याचे लाभाचे व प – दरमहा र. .१,०००/-,  सुधा रत लाभाचे व प – दरमहा 
र. .२,५००/- तसेच जे नवीन अजदार या योजनेचा लाभ घे यासाठ  अज करतील यांचे पंपर  
िचंचवड शहरातील वा त य कमान १५ वष असावे.  वर ल माणे दु ती करणेस मा यतेकामी 
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. 
---------- 

 

ठराव मांक : ११५    वषय मांक : ९ 

दनांक : ३१/०७/२०१५       
सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा.वसंत ल ढे 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे व मा.वसंत ल ढे यांचा ताव – 

 वॉड .१० मोशी (पुणे नािशक र ता ते मोशी आळंद ) आराखडयातील र ते तयार 
करणेचे िन वदा नोट स .१९/३/२०१२-१३ कामांतगत मोशी आळंद  र याचे गावठाणातील र ता 
वकास आराखडयानुसार वकसीत कर यात येत आहे.  वषयां कत ६०% काम पूण झालेले आहे.  
उव रत काम करणेक रता जागा मनपा या ता यात नाह .  सदर ठकाणी जु या काळातील 
नागर कांची घरे बािधत होत असलेने व भुसंपादन झालेले नसलेने सदर र ता करणेस थािनक 
जागा मालकाचा वरोध होत आहे.  यामुळे सदर या कामातून . .६ मोशी  येथील मनपा या 
ता यात आले या वकास आराखडयातील व आदशनगर, बारणेव ती,  िशवाजीवाड  व बो-हाडेवाड  
येथील अ त वातील र ते नागर व ती झा यामुळे करणेची आव यकता आहे.  तर  सदर 
कामातून िन वदा नोट स .१९/०३/२०१२-१३ वॉडातील ता यात आलेला र ता करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ११६    वषय मांक : १० 

दनांक : ३१/०७/२०१५       
सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे      अनुमोदक : मा. वमल जगताप 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल जगताप यांचा ताव – 

भाग मांक २८ मधील केट ंग ाऊंड आ छा दत करणेकामी येणारे अंदाजप क य 
र कम २४ लाख आहे.  परंतु सन २०१५-१६ म ये शु य तरतूद अस याने या ऐवजी पये 
प नास लाख तरतूद करणेत यावी व सदरची तरतूद भूसंपादना मधून वग करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ११७    वषय मांक : ११ 

दनांक : ३१/०७/२०१५       
सुचक : मा. वसंत ल ढे      अनुमोदक : मा. मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव – 

  मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक ८२ व ८६, दनांक ०६/०२/२०१५ र  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/५८३/२०१५ 

दनांक : ०१/०८/२०१५                                                                
                             

                                            
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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