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

कायप का मांक - २ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १६/०८/२०१४               वेळ - दपारु  १२.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार दनांक 
१६/०८/२०१४ रोजी दपारु  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. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

६) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 

७) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

८) मा. मासुळकर समीर मोरे र 

९) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे, मा.ढेरे - सहा.आयु , मा.पवार - कायालय अिध क, मा.साळवी, 
मा. परजादे - कायकार  अिभयंता, मा.पाट ल - शासन अिधकार  (आ था) हे अिधकार  सभेस उप थत 

होते. 

---------- 
 

 उप थत स मा.सद यांचे मा यतेने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 

वषय .७) कामाचे थान बदलणेबाबत - मा.अ ण बो-हाडे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा  

      ताव. 
वषय .८) अंदाजप क सन २०१४-१५ म ये थाप य वषयक कामाचा समावेश व तरतूद  

      करणेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव. 
वषय .९) सुधा रत खचा या कामास शासक य मा यता देणेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे,  

      मा. वमल जगताप यांचा ताव. 
वषय .१०) तावात नमुद माणे सुधा रत खचास मंजूर  देणेबाबत - मा.शकंुतला बनसोडे,  

      मा. वमल जगताप यांचा ताव. 
---------- 
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 दनांक ०२/०८/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .१) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

ठराव मांक : ९  वषय मांक : १ 
दनांक : १६/०८/२०१४  वभाग - थाप य बीआरट एस 

सुचक : मा.वसंत ल ढे  अनुमोदक - मा.संजय वाबळे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .बीआरट एस/२९६/२०१४, द.२०/०६/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  नािशक फाटा ते मोशी मु य र याचेकडेने गंधवनगर  येथे सेवा र याचे काम स या चालू  

असले या देह ते आळंद  र याची सुधारणू  करणे ट पा .२ मोशी जाधववाड  ह  ते आळंद गाव 

साखळ  .८/२५० क.मी. ते १५/०५० क.मी. िन वदा .जी१/४७/२/२०११-१२ कामामधून करणेचे  

थळ बदल तावास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक : १०  वषय मांक : २ 

दनांक : १६/०८/२०१४  वभाग - फ े ीय अित मण 

सुचक : मा. भाकर वाघेरे  अनुमोदक - मा.समीर मासुळकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .फ ेका/अित/का व/२०५/२०१४, द.२६/०६/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 फ े य कायालयाचे अित मण वभागासाठ  टाटा LPT 407/34/BS4 वाहन खरेद  करणे व  

याकामी येणा-या अंदाजे र. .११,७१,४८२.७५ (अ र  र. .अकरा लाख ए काह र हजार चारशे  

याऐंशी पैसे पं याह र फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक : ११  वषय मांक : ३ 

दनांक : १६/०८/२०१४  वभाग - इ े ीय थाप य 

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे  अनुमोदक - मा. वमल जगताप 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ था/का व/५९३/२०१४, द.१६/०७/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 भाग .३२ सँड वक कॉलनी, सावंतनगर, महादेवनगर प रसरात र याचे कडेने पे हंग  

लॉक बस वणेकामी येणा-या अंदाजे र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) चे सुधा रत  

पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 



 

 

3 
 

ठराव मांक : १२  वषय मांक : ४ 

दनांक : १६/०८/२०१४  वभाग - इ े ीय थाप य 

सुचक : मा.शकंुतला बनसोडे  अनुमोदक - मा.अ ण बो-हाडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ था/का व/६००/२०१४, द.१८/०७/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  भाग .६ मोशी येथे मंडप यव था व या अनुषंिगक कामे करणेकामी येणा-या अंदाजे  

र. .१७,३३,७७२/- (अ र  र. .सतरा लाख तेहतीस हजार सातशे बहा र फ ) चे पुवगणनप कास व  

या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक : १३  वषय मांक : ५ 

दनांक : १६/०८/२०१४  वभाग - फ े ीय थाप य 

सुचक : मा.वसंत ल ढे  अनुमोदक - मा. भाकर वाघेरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/फ ेका/काअ/का व/४९३/२०१४, द.०४/०८/२०१४ 

वषय - भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न व जे.सी.बी. पुर वणे (सुधा रत  शासक य 
मा यता) 

वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक : १४  वषय मांक : ६ 

दनांक : १६/०८/२०१४  वभाग - इ े ीय थाप य 

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ था/का व/६७१/२०१४, द.०२/०८/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  मौजे बो-हाडेवाड  या ठकाणी गायराना लगतचा १८.०० मी ड .पी.र ता क न िमळणेबाबत  

थािनक  नगरसद य यांनी वनंती केली आहे.  य  जागा पाहणी केली असता र याचे जुने  

भैरवनाथाचे मं दर अस याचे िनदशनास आले आहे. मा.सद य व मा.आमदार ी. वलास वठोबा लांडे  

यांनी द.३०/०६/२०१४ रोजी य  जागेवर भेट देऊन बनकर व ती येथील नाग रकां या सोईसाठ   

मं दरा या मागे ६.०० मी. गायरानातून र ता करणेचे सुिचत केले आहे.  यामुळे सुमारे ३० ते ४०  

घरांना र याची सोय होणार आहे. सदर र ता करावयाचा झा यास या र यासाठ  सन २०१४-१५ चे  

अंदाजप काम ये तरतूद नाह .  मा.नगरसद य यांनी यांचे प  द.०४/०७/२०१४ अ वये बो-हाडेवाड   

गायरानातून नाग रकां या सोईसाठ  सदर र याचे काम आव यक अस याने डूडूळगांव येथील वकास  

आराखडयातील र ते खड मु माचे करणे (जुने गट १९२ ते २४०) िन. .१९/९-२०१२/१३ हे याकामातून  

करणेबाबत वनंती केली आहे.  डूडूळगांव येथील काम हे १८.०० मी. ड .पी.र याचे असून या  

र यावर ल मनपा या ता यात आले या े ाचे काम पुण झाले आहे व उव रत काम थािनक जागा  

मालकांनी अ ाप मनपा या ता यात जागा न द याने करता येत नाह .  यामुळे उव रत रकमेतून  

बो-हाडेवाड  येथील ६.०० मी. र ता व भाग .६ मोशी येथील अंतगत र याचे काम करणेस  
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मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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

ठराव मांक : १५  वषय मांक : ७ 

दनांक : १६/०८/२०१४   

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे  अनुमोदक - मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.अ ण बो-हाडे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
  वॉड मांक ६० म ये बळवंत कॉलनी ते पवना नद  पयत नाला बांधणेचे काम भाग .२० 
ऐवजी भाग .२३ म ये क न घे या या थान बदला या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक : १६  वषय मांक : ८ 

दनांक : १६/०८/२०१४   

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे  अनुमोदक - मा.वसंत ल ढे 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत सन २०१०-११ म ये िस द झाले या िन वदा नोट स 
मधील िन वदा नोट स .१/२१-२०१०-११ “ सांगवी वॉड .९१ येथील मशानभूमीम ये थाप य 
वषयक द तीची कामे करणे ु ” हे काम अंदाजप क सन २०१३-१४ मधून वगळले होते. यामुळे सदर 
चालू थतीतील असले या कामाक रता तरतूद नस याने सदर काम अंितम व पात करणे श य 
झाले नाह .  सदर काम पुण झा याने या कामाची अंितम अदायगी देणेकामी सदर कामाचा समावेश 
व याकर ता र. .२,५०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख प नास हजार फ ) इतक  तरतूद करणे 
आव यक आहे. यासाठ  अंदाजप क सन २०१४-१५ म ये लोकारो य- मशानभूमी या लेखािशषा 
अंतगत सदर कामाचा समावेश व तरतूद उपल ध हो यासाठ  सांगवी गावठाण वॉड .६० मधील “ 
भाग .६० सांगवी येथील गणपती वसजन घाटावर िनमा य कलश व कृ म हौद व अनुषंिगक 

कामे करणे ” (पान .२४९/अनु. .६) या कामातून तरतूद वग कर यास व सदर कामाचा 
अंदाजप क सन २०१४-१५ न याने समावेश कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १७  वषय मांक : ९ 

दनांक : १६/०८/२०१४   

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे  अनुमोदक - मा. वमल जगताप 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल जगताप यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ न याने वकसीत झाले या   “ आई ” उ ान दापोड  
येथील उ ानाम ये माळ  हाऊस बांधणे, वॉल कंपाऊंड बांधणे, इ. थाप य वषयक कामे करणेकर ता 
र कम पये ५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) या सुधा रत खचा या कामास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : १८  वषय मांक : १० 

दनांक : १६/०८/२०१४   

सुचक : मा.शकंुतला बनसोडे  अनुमोदक - मा. वमल जगताप 

संदभ : मा.शकंुतला बनसोडे, मा. वमल जगताप यांचा ताव - 
       भाग .५ मधील नेवाळेमळा येथे गटस करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा ए  टर ाईजेस यांना 
आदेश .अ था/िन/१अ/का व/६८१/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून सदरचे 
कामाची िन वदा र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर  ३६.३२९% कमी आहे.  तर  सदर 
कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे  कामाचा सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  
र. .एकोणप नास लाख फ ) यास भाववाढ फरकासह मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .५ 
मधील बो हाईमळा व िशवर ता येथे गटस करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा ए  टर ाईजेस यांना आदेश 
.अ था/िन/१अ/का व/६७६/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून सदरचे कामाची 

िन वदा र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर ३५.२४९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड 
व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
फ ) यास भाववाढ फरकासह मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .५ मधील से टर . १३ व १६ 
भागात येथे गटस करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा ए  टर ाईजेस यांना आदेश 
.अ था/िन/१अ/का व/६७५/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून सदरचे कामाची 

िन वदा र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर ३५.२४९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड 
व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
फ ) यास भाववाढ फरकासह मा यता देणेत येत आहे. तसेच जाधववाड , कुदळवाड  भागातील मु य 
र या याकडेने गटस करणे कामाचे आदेश मे.कुबेरा ए  टर ाईजेस यांना आदेश 
.अ था/िन/१अ/का व/६७९/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून सदरचे कामाची 

िन वदा र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर ३६.३२९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड 
व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
फ ) यास भाववाढ फरकासह मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .५ मधील जाधववाड , 
कुदळवाड  भागात ॉम वॉटर लाईन टाकणे कामाचे  आदेश मे.कुबेरा ए  टर ाईजेस यांना आदेश 
.अ था/िन/१अ/का व/ ६७७/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून सदरचे कामाची 

िन वदा र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर ३६.३२९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड 
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व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
फ ) यास भाववाढ फरकासह मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .५ मधील नेवाळेव ती, 
हरगुडेव ती येथे गटस करणेचे कामाचे आदेश मे.कुबेरा ए  टर ाईजेस यांना आदेश .अ था/िन/१अ/ 
का व/६७८/२०१३, द.१९/१२/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा 
र. .२१,००,८२५/- इतक  आहे व िन वदा दर ३६.३२९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व 
आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
फ ) यास भाववाढ फरकासह मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .५ ठक ठकाणी मंडप यव था 
करणे कामाचे  आदेश मे.कुबेरा ए  टर ाईजेस यांना आदेश .अ था/का व/१०१०/२०१४, 
द.१२/११/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा र. .७,००,२७९/- इतक  आहे व 
िन वदा दर ५.५४९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा 
सुधा रत खच र. .४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख फ ) यास भाववाढ फरकासह मा यता 
देणेत येत आहे.  तसेच भाग .६३ म ये रे वे गेट ते भंडार  पे ोल पंपापयत नाला करणे या कामास 
सुधा रत शासक य मा यतेचे र. .४९,५३,३५३/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

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

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६८९/२०१४ 

दनांक : २६/०८/२०१४                                                                         
       

  
      कायालय अिध क 

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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