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

कायप का मांक - ११ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०५/०२/२०१६                       वेळ – दपार  ु ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०५/०२/२०१६ रोजी दपार  ु 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.लोखंडे गोर  जाकाराम 

६. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

७. मा.कुटे चा शीला भाकर 
 

या  िशवाय मा.गावडे - सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डोईफोडे - 
सहा.आयु , मा.कांबळे - कायकार  अिभयंता, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामाकाजाम ये दाखल 
क न घे यात आले.  
 
वषय .१) भाग .६२ म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची द तीची कामे करणेबाबत ु

(सन २०१४-१५) - मा.िनलेश पांढरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव. 
वषय .२) जल े  .बी/८ अंतगत िन वदा .७/११४-२०१३-१४ मधील काम वा हेकरवाड  

येथे करणेबाबत - मा.िनलेश पांढरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव. 
वषय .३) मनपाचे उ ानाचे भुमीपुजन समारंभासाठ  व इतर काय मासाठ  मंडप यव था 

करण े- मा.िनलेश पांढरकर, मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 
वषय .४) भाग .४६ वजयनगर येथील योितबा उ ानाशेजार  पा कग वकिसत 

करणेबाबत - मा.िनलेश पांढरकर, मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 
वषय .५) मा.महानगरपािलका सभेस अनुप थत राहणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश 

पांढरकर यांचा ताव. 
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वषय .६) मा.महानगरपािलका सभेस अनुप थत राहणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश 
पांढरकर यांचा ताव. 

वषय .७) मा.महानगरपािलका सभेस अनुप थत राहणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश 
पांढरकर यांचा ताव. 

वषय .८) मा. वधी सिमती पा क सभेबाबत - मा.िनलेश पांढरकर, मा.गोर  लोखंडे यांचा 
ताव. 

 

---------- 
 
 दनांक १५/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १० ) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------- 
 

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

ठराव मांक : ४१  वषय मांक : १ 

दनांक : ०५/०२/२०१६     
सुचक : मा.िनलेश पांढरकर     अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा.िनलेश पांढरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव - 
  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा .१९/३२-१५/१६ अ वये भाग .६२ 
फुगेवाड  म ये मु यालय तरावर डांबर  र यांची द तीची कामे करणेकामी मेु . ीगणेश 
क शन (िन.र. .१७,२५,०००/- अ र  र. .सतरा लाख पंचवीस हजार फ ) पे ा ३०.९०% 
कमी या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेऊन ठराव .१३४७२ द.१०/११/२०१५ अ वये यापूव  
थायी सिमती माफत मा यता दलेली आहे.  सदर कामास मा.महापािलका सभा ठराव .६६३ 
द.०६/०४/२०१५ अ वये र. .२३,००,०००/- शासक य मा यता देणेत आलेली आहे.  उव रत 
डांबर  र ते दहा वषापुव  केलेले अस याने र यांचे डांबर करण करणे गरजेचे आहे.  सदरची 
कामे र याचंी द ती व डांबर करण करणे अ यंत आव यक अस याने सदरचे सुधा रत ु
अंदाजप क तयार करणेत आले आहे.  याची सुधा रत अंदाजप क र. .४९,९०,०००/- इतक  येत 
आहे व वाढ व र. .३२,६५,०००/- इतक  येत आहे.  तर  ठेकेदाराकडून मंजूर दराने सुधा रत काम 
क न घे यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावाची 
अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ४२  वषय मांक : २ 

दनांक : ०५/०२/२०१६     
सुचक : मा.िनलेश पांढरकर     अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा.िनलेश पांढरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव - 
  जल े  .बी/८ अंतगत िन वदा .७/११४-२०१३-१४ मधुन व वध ठकाणी पंपर  येथे 
काम केलेले आहे.  वषयां कत ठकाणी आता स थतीत काम करणेस जागा नसलेमुळे उव रत 
अंदा जत र. .५,००,०००/- एवढया पाईप या रकमेचे काम वर ल िन वदेमधून वा हेकरवाड  येथे 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ४३  वषय मांक : ३ 

दनांक : ०५/०२/२०१६     
सुचक : मा.िनलेश पांढरकर     अनुमोदक : मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.िनलेश पांढरकर, मा.भारती फरांदे यांचा ताव - 
  मनपाचे उ ानाचे भुिमपुजन समारंभासाठ  व इतर काय मांसाठ  मंडप यव था करणे 
( व वध काय मांसाठ  मंडप यव था करण)े िन वदा .१६/१७-२०१५-१६ सन २०१५-१६ चे 
अंदाजप क पान .३१६ अ. .२ कामास सुधा रत शासक य मा यता िमळणेबाबतचे मुळ 
शासक य मा यता र. .९,५७,०००/- कामाम ये २३ वे फुले, फळे, भा या, बाग, वृ ारोपन 
पधा व दशन यासाठ  लागणार  मंडप व टेज यव था तसेच मनपा माफत आयो जत के या 

जाणा-या वरसागर या काय मासाठ  लागणार  मंडप यव था व वाढ व कामे करणेत येणार 
आहेत.  यामुळे कामा या खचात वाढ अपे त आहे.  सुधा रत अपे त खच र. .३५,००,०००/- 
इतका येत आहे.  सदर खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ४४  वषय माकं : ४ 

दनांक : ०५/०२/२०१६     
सुचक : मा.िनलेश पांढरकर     अनुमोदक : मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.िनलेश पांढरकर, मा.भारती फरांदे यांचा ताव - 
  भाग .४६ वजयनगर येथील योितबा उ ान शेजार  पाक ग वकिसत करणे िन वदा 
नोट स .१६/०९/२०१५-१६ ठेकेदार मे.हष एंटर ाईजेस िन वदा र. .२१,००,८४०/- या चालू 
कामास र. .४९,५०,०००/- इत या खचास सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ४५  वषय मांक : ५ 

दनांक : ०५/०२/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरादें     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर  

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
   मा.कैलास महादेव कदम यांची जानेवार  २०१६ या द.२०/०१/२०१६ रोजी होणा-या  

मा.महापािलका सभेस याच माणे माहे फे ुवार  २०१६ चे िनयो जत मा.महापािलका सभेची  
अनुप थती यायालयीन कारणा तव मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ४६  वषय मांक : ६ 

दनांक : ०५/०२/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर  

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
   मा.सदगु  महादेव कदम यांची जानेवार  २०१६ या द.२०/०१/२०१६ रोजी होणा-या  

मा.महापािलका सभेस याच माणे माहे फे ुवार  २०१६ चे िनयो जत मा.महापािलका सभेची  
अनुप थती यायालयीन कारणा तव मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ४७  वषय मांक : ७ 

दनांक : ०५/०२/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर  

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
   मा.सदगु  महादेव कदम यांची जानेवार  २०१६ या द.२५/०१/२०१६ रोजी होणा-या  

मा.महापािलका सभेची अनुप थती वै क य कारणा तव मंजूर करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक : ४८  वषय मांक : ८ 

दनांक : ०५/०२/२०१६     
सुचक : मा.िनलेश पांढरकर      अनुमोदक : मा.गोर  लोखंडे 

संदभ : मा.िनलेश पांढरकर, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव - 
  मा. वधी सिमतीची दनांक २०/०२/२०१६ ची पा क सभा गु वार दनांक 
२५/०२/२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता आयो जत करणेत यावी. 

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/७४/२०१६ 

दनांक : ०६/०२/२०१६              
                              

                               

                   
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
 
 

 


