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

कायप का मांक - १२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २५/०२/२०१६                       वेळ – दपार  ु ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
२५/०२/२०१६ 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.पाडाळे िनता वलास 

६. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

८. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

९. मा.कुटे चा शीला भाकर 
 

या  िशवाय मा.गावडे - सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर - सहा.आयु , मा.काटकर - शासन अिधकार , 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 .४) िचंचवड वा हेकरवाड  स.नं.४७/४/५/६ येथील नाला बांधणे - मा.भाऊसाहेब भोईर, 

मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 
वषय .५) भाग .१४ भ  श  उ ान वाहतुकनगर  म ये वागत कमान करणे - मा.भारती 

फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव. 
वषय .६) भाग .१६ म ये गटस, पे ह ंग लॉक, ॉम वॉटर लाईन इ. थाप य वषयक कामे 

करणे - मा.िनलेश पांढरकर, मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 
वषय .७) भाग .१६ म ये थाप य वषयक कामे करणे - मा.िनलेश पांढरकर, मा.भारती  

           फरांदे यांचा ताव. 
---------- 
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 दनांक ०५/०२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ११ ) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

ठराव मांक : ४९  वषय मांक : १ 

दनांक : २५/०२/२०१६    वभाग - आकाशिच ह परवाना 
सुचक : मा.सुरेश हे े      अनुमोदक : मा.गोर  लोखंडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/२/का व/१५५/२०१६, द.०९/०२/२०१६ 

  वषय - सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह परवाना फ  चे दर  

              िन तीबाबत... 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : ५०  वषय मांक : २ 

दनांक : २५/०२/२०१६    वभाग - आकाशिच ह परवाना 
सुचक : मा.आर.एस.कुमार     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/२/का व/१५३/२०१६, द.०९/०२/२०१६ 

  वषय - सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाक रता उ ोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना 
              फ  चे दरवाढ स मा यता िमळणेबाबत ... 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक : ५१  वषय मांक : ३ 

दनांक : २५/०२/२०१६    वभाग - शासन 
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर     अनुमोदक : मा.सुरेश हे  े

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/०७/का व/६१/२०१६, द.१२/०२/२०१६ 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण)  

               िनयम २०१६ व आकृतीबंध ... 
वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक : ५२  वषय मांक : ४ 

दनांक : २५/०२/२०१६     
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 
संदभ : मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
  िचंचवड वा हेकरवाड  स.नं.४७/४/५/६ येथील नाला क चा अस याने आ ण ना यात गाळ 
साच यामुळे या ठकाणी दलदल तयार झाली असून आरो य वघातक प र थती िनमाण झाली 
आहे.  सदरचा िचंचवड स.नं.४७/४/५/६ मधील नाला बांधणे अ यंत आव यक अस याने याचे काम 
सदर भागातील भाग .१९ रावेत भ डवे कॉनर येथील ड .वाय.पाट ल कॉलेज ते 
बी.आर.ट .एस.र यांपयतचा र ता वकसीत करणे व सी.ड .व स बांधणे या चालू असले या 
कामामधून तातड ने क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ५३  वषय मांक : ५ 

दनांक : २५/०२/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनता पाडाळे 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव - 
  भाग .१४ भ -श  उ ान वाहतुकनगर म ये वागत कमान करणे कामाचा मनपा या 
चालू सन २०१५-१६ या अंदाजप कात पान ./अनु. .१०४/९५ वर समावेश आहे.  सदर कामाची 
अंदाजप क य र. .१०,००,०००/- एवढ  आहे.  परंतु य ात थळपाहणी क न अंदाजप क तयार 
केले असता सदर २४.०० मी. र यावर ल वागत कमानीची अंदाजप क य र कम पये 
५०,००,०००/- एवढ  होत आहे.  सदर कामाची तातड ने िन वदा काढ याचे गरजेचे अस याने  सदर 
कामासाठ  सुधा रत शासक य मा यता र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) एवढया 
रकमेस मा यता िमळावी. जेणेक न कामाची िन वदा चालू आिथक वषात काढणे सोईचे होईल.  तर  
या कामासाठ  र. .५०,००,०००/- चे खचास सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ५४  वषय मांक : ६ 

दनांक : २५/०२/२०१६     
सुचक : मा.िनलेश पांढरकर     अनुमोदक : मा.भारती फरांदे  

संदभ : मा.िनलेश पांढरकर, मा.भारती फरांदे यांचा ताव - 
  भाग .१६ म ये गटस, पे ह ंग लॉक, ॉम वॉटर लाईन इ. थाप य वषयक कामे करणे 
िन. .५/५४-२०१५-१६ िन.र. .१४,४९,५७६/- हे काम आकुड  गावठाण येथे दाट लोकव ती या 
भागात ठेकेदार मे. ी क शन यांचे माफत चालू आहे.  सदरचे काम स थतीत ८०% पुण 
झालेले आहे.  सदर कामाची मुळ शासक य मा यता र. .१५,५२,५००/- ह  अ यंत कमी आहे. 
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नाग रकां या सोईसाठ  व न वन िन वदा काढन ू होणारा कालप यय टाळ यासाठ  सदर कामाची मुळ 
शासक य र कमेत र. .३२,००,०००/- एवढ  वाढ क न सदर कामासाठ  एकूण र. .४७,५२,५००/- 

(अ र  र. .स ेचाळ स लाख बाव न हजार पाचशे फ ) चे खचास सुधा रत शासक य मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ५५  वषय मांक : ७ 

दनांक : २५/०२/२०१६     
सुचक : मा.िनलेश पांढरकर     अनुमोदक : मा.भारती फरांदे  

संदभ : मा.िनलेश पांढरकर, मा.भारती फरांदे यांचा ताव - 
       भाग .१६ म ये थाप य वषयक कामे करणे िन. .५/२९-२०१५-१६ िन.र. .१५,१९,६०७/- हे 
काम आकुड  गावठाण येथे दाट लोकव ती या भागात ठेकेदार मे. ी क शन यांचे माफत चालू आहे.  
सदरचे काम स थतीत ८०% पुण झालेले आहे.  सदर कामाची मुळ शासक य मा यता 
र. .१६,२७,५००/- ह  अ यंत कमी आहे.  नाग रकां या सोईसाठ  व न वन िन वदा काढन होणारा ू
कालप यय टाळ यासाठ  सदर कामाची मुळ शासक य र कमेत र. .३२,००,०००/- एवढ  वाढ क न सदर 
कामासाठ  एकूण र. .४८,२७,५००/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स लाख स ावीस हजार पाचशे फ ) चे 
खचास सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

                                                    ( नंदा वकास ताकवणे )   

                                                        सभापती                                                      
     वधी सिमती 

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

मांक : नस/४/का व/ १२९ /२०१६ 

दनांक : २५/०२/२०१६           

                                                                                           

                                             
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 


