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

कायप का मांक - ११ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १६/०१/२०१५                      वेळ - दपारु  १२.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१६/०१/२०१५ रोजी दपार  ु 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. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

५) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

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  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले. 
 

वषय .२) कामाचे ठकाणाम ये बदल करणेबाबत - मा.समीर मासुळकर, मा. भाकर वाघेरे 
यांचा ताव. 

वषय .३) कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत भाग .३७ महा मा फुलेनगर येथे 
अंतगत जलिन:सारण निलका टाकणेबाबत - मा.समीर मासुळकर, मा. भाकर 
वाघेरे यांचा ताव. 

वषय .४) कामाचे जागेम ये बदल करणेबाबत - मा.समीर मासुळकर, मा. वमल जगताप 
यांचा ताव. 

वषय .५) कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत दापोड  बोपखेल येथील भाग .६४ 
मधील जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेबाबत - मा.समीर मासुळकर, 
मा. वमल जगताप यांचा ताव. 
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वषय .६) वॉड .३१ म ये वाय.सी.एम.हॉ पटल पी.एम.सटरजवळ ित ागृह बांधणेचे 
कामास सुधा रत शासक य मा यता िमळणेबाबत - मा.समीर मासुळकर,  मा.वसंत 
ल ढे यांचा ताव. 

वषय .७) सभावृ ांत कायम करणेबाबत - मा. भाकर वाघेरे, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव. 
वषय .८) अंदाजप कास एक त मा यते बाबत - मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा 

ताव. 
---------- 

दनांक १९/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ९) सभावृ ांत कायम 
करणेबाबत पुढ ल सभे यावेळ  वचार करणेत यावा असे मा.सभापती यांनी कट केले. 

.--------- 
ठराव मांक : ६८       वषय मांक : १ 

दनांक : १६/०१/२०१५     वभाग - आकाशिच ह व परवाना  

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/७/का व/८०२/२०१४, द.३०/१२/२०१४ 

वषय - सन २०१५-१६ या आिथक वषाकर ता उ ोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ  चे 
दरवाढ स मा यता िमळणेबाबत..... 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

 

ठराव मांक : ६९       वषय मांक : २ 

दनांक : १६/०१/२०१५      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव - 
  कवळे येथील औंध रावेत र ता ते बापदेवनगर (िस द वनायक कॉलनी) दर यान या 
ना या या कडेने १८.०० मी. ं द  ड.पी.र ता वकािसत करण.े (िन वदा .२/५३/२०१२-१३) 
या कामांतगत कवळे येथील १८.०० मी. ं द ना या या कडेने ड.पी.र ता वकसीत करावयाचे 
काम आहे.  तथा प सदर ठकाणी र यासाठ  ता यात असले या जागेत र याचे काम पूण 
करणेत आले असून उव रत जागा ता यात घे या या कायवाह स वलंब होत असलेमुळे 
स थतीत सदर साईट उपल ध नाह .  तर  सदर कामातून वकासनगर, कवळे, उ मनगर, 
दांगटव ती, िभमाशंकर नगर, सरपंचव ती, द नगर, साई कॉलनी, इ. तसेच मामुड  येथील 
साईनगर, आझादनगर, आदशनगर, इ. ठकाणचे अंतगत र यांचे काम करणेत याव.े तर  सदर 
कामा या जागेत बदल (Chang of Site) करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ७०       वषय मांक : ३ 

दनांक : १६/०१/२०१५      

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

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव - 
  भाग .३७ येथे बालाजीनगर झोपडप ट  असून सदर झोपडप ट त सावजिनक 
शौचालये अपुर  आहेत.  यामुळे तेथील झोपड धारक उघडयावर जातात यामुळे सदर ठकाणी 
अनारो य प र थती िनमाण होत आहे.  सदर झोपड धारकांना वैय क शौचालय बांधणेसाठ  
ो साहन दे यासाठ  झोपडप ट त अंतगत र यावर जलिन:सारण निलका टाकणे आव यक आहे. 

तर  सदरचे काम कासारवाड  मैला शु द करण क ांतगत भाग .३७ महा माफुलेनगर येथे 
अंतगत जलिन:सारण निलका टाकणे कामातून क न घेणेस येणारा सुधा रत अंदा जत 
र. .४९,५०,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख प नास हजार फ ) चे सुधा रत खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ७१       वषय मांक : ४ 

दनांक : १६/०१/२०१५      

सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा. वमल जगताप 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा. वमल जगताप यांचा ताव - 
  वॉड .३८ नेह नगर येथे ओ.पी.ड .इमारती या प ह या मज यावर वरंगुळा क  
बांधणे हे िन वदेचे काम िन वदा .१२/३/२०१३-१४ र कम पये - २४,९९,१८६/- हे 
मे. णुका क शन यांना िमळाले आहे.  परंतु सदर ल इमारतीचे व तारकरणे हे काम 
बांधकाम परवानगी वभागा या िनयमात बसत नस याने सदर ल कामातून ओ.पी.ड . 
इमारतीची व नेह नगर प रसरातील थाप य वषयक द तीची कामे करणेस मा यता देणेत ु
येत आहे. 

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

ठराव मांक : ७२       वषय मांक : ५ 

दनांक : १६/०१/२०१५      

सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा. वमल जगताप 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा. वमल जगताप यांचा ताव - 
  भाग .६४ दापोड  - बोपखेल म ये झोपडप ट  असून सदर झोपडप ट त 
सावजिनक शौचालये अपुर  आहेत.  यामुळे तेथील झोपड धारक उघडयावर जातात. यामुळे 
सदर ठकाणी अनारो य प र थती िनमाण होत आहे.  सदर झोपड धारकांना वैय क शौचालय 
बांधणेसाठ  ो साहन दे यासाठ  व सावजिनक शौचालयाचा मैला उघडयावर वाहत असलेने 
अनारो य प र थती उ वू नये हणून जलिन:सारण निलका टाकणे आव यक आहे. सदरचे काम 
कासारवाड  मैला शु द करण क ांतगत दापोड  - बोपखेल येथील भाग .६४ मधील 
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जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेचे कामातून क न घेणेस येणारा सुधा रत अंदा जत 
र. .४९,५०,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख प नास हजार फ ) चे सुधा रत खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ७३       वषय मांक : ६ 

दनांक : १६/०१/२०१५      

सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा.वसंत ल ढे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव - 
  मे.भूमी क शन हे िन वदा .२१/८-२०१२/१३ अ वये काम कर त आहेत. सदर 
कामाम य ेवॉड .३१ म ये वाय.सी.एम. हॉ पटल पी.एम. सटरजवळ ित ागृह बांधणेचे 
कामाचा समावेश आहे.  कामाची िन वदा र कम पये - १८,६७,३९०/- इतक  आहे.  सदर 
िन वदेमधील ९५% इतके काम पूण झाले असून ित ागृहामधील व पो ट माटम 
प रसरातील उव रत कामे अपुर  आहेत.  सदर उव रत कामे पूण करणेसाठ  वॉड .३१ म ये 
वाय.सी.एम. हॉ पटल पी.एम. सटरजवळ ित ागृह बांधणेचे कामास र. .४३,००,०००/- ( 
अ र  र. . ेचाळ स लाख फ ) चे सुधा रत खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ७४       वषय मांक : ७ 

दनांक : १६/०१/२०१५      

सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा.वसंत ल ढे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव - 
  मा. वधी सिमतीमाफत मा. थायी सिमती व मा.महापािलका सभेकडे िशफारस क न 
जाणारे वषय मा. वधी सिमती सभेचा सभावृ ांत कायम झाले िशवाय पुढे पाठ वणेत येऊ 
नयेत. 

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

ठराव मांक : ७५       वषय मांक : ८ 

दनांक : १६/०१/२०१५      

सुचक : मा. भाकर वाघेर     अनमुोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
  महानगरपािलके या अंदाजप कानुसार कामे कर याकर ता अंदाजप कास एक तपणे 
शासक य मा यता देणेऐवजी येक कामानुसार मा. वधी सिमतीची मा यता घेऊन संबंिधत 
वभागाने कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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/ ३५ /२०१५ 

दनांक : १७/०१/२०१५        
 
    

    
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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