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

कायप का मांक - ९ 
सभावृ ांत 

दनांक - १९/१२/२०१४                      वेळ - दपारु  १२.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१९/१२/२०१४ 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. वाबळे संजय म हारराव 

४) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 

६) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

७) मा. मासुळकर समीर मोरे र 
८) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे - सह आयु , मा.डोईफोडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.साळवी, मा.घोडे - कायकार  अिभयंता 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) जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे येथील उंच टाक चे आऊटलेट हायवे ॉिसंग क न 
जु या लाईनला जोडणेबाबत -  

वषय .३) कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत भाग .३७ महा मा फुलेनगर येथे अंतगत 
जलिन:सारण निलका टाकणेबाबत - मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 

वषय .४) ओमेगा र या या कामातून पंक िसट  र ता डांबर करण करणेस परवानगी 
िमळेणेबाबत - मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 

वषय .५) भोसर  येथील कै.िसताराम ल ढे उ ाना या िसमािभंतीलगत छोटया यावसाियकांसाठ  
गाळे बांधणेबाबत - मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 

वषय .६) मोरवाड  भाग .३५ येथील कापसे उ ानाची िसमािभंत बांधणे ( उ ान वकसीत करणे) 
कामा या वग करणाबाबत - मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
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वषय .७) कामा या जागेत बदल करणेबाबत - मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .८) भाग .८ टे को र ता हॉटेल वैशाली जवळ तरंग या लोकसंखेसाठ  व छतागृह 

बांधणेबाबत - मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .९) मा. वधी सिमती सद य यांचा अ यास दौरा आयो जत करणेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, 

मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव. 
---------- 

 

ठराव मांक : ५९        वषय मांक : १ 

दनांक : १९/१२/२०१४      वभाग : व ुत मु यालय 

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

संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .मुका/ व/जा/७७२/२०१४, द.१०/१२/२०१४ 

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
   मनपा या शासक य इमारतीमधील सभागृहातील वनी ेपन यव थेची देखभाल द ती ु
करणेकामी २०१५-१६ क रता येणा-या र. .१४,००,०००/- (अ र  र. .चौदा लाख फ ) चे 
पुवगनणप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

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

 

ठराव मांक : ६०        वषय मांक : २ 

दनांक : १९/१२/२०१४      वभाग : पाणीपुरवठा 
सुचक : मा.वसंत ल ढे      अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/ब /T.६४५५/४४/२०१४, द.१९/११/२०१४ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे येथील उंच टाक चे आऊटलेट हायवे ॉिसंग क न 
जु या लाईनला जोडणेकामी येणा-या र. .४७,८०,७४२/- ( अ र  र. .स ेचाळ स लाख ऐंशी 
हजार  सातशे बेचाळ स फ  ) चे पुवनगणप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ६१        वषय मांक : ३ 

दनांक : १९/१२/२०१४      

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

संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे 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 



 

 

3 
 

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 शासक य 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ६२       वषय मांक : ४ 

दनांक : १९/१२/२०१४      

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

संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव -  

  भाग .५३ मधील वाकड थेरगांव र यावर ल ओमेगा सोसायट  पासून प म बा  
महामाग पयतचा २४ मी.ड .पी. र ता वकसीत करणे याचे काम जवळपास ८०% पुण झाले 
असुन सदर कामात िन वदा र कम िश लक राहत आहे.  तसेच सदर भागातील कावेर नगर ते 
४५ मी.बी.आर.ट .एस. र ता ( पंक िसट  र ता) हा अ यंत खराब झाला अस याने सदर 
ठकाण या नाग रकांचे वाहतुक वषयी त ार ंचे िनराकरण करणेकामी ओमेगा र या या 
कामातून पंकिसट  र ता डांबर करण करणेस, र या या िश लक कामातून सदर र याचे 
डांबर करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ६३       वषय मांक : ५ 

दनांक : १९/१२/२०१४      

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

संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव -  

  वॉड .३५ भोसर  गावठाण या भागाम ये बरेच छोटे यवसाियक फुटपाथवर कंवा 
र यावर यवसाय करत आहेत. यामुळे र यावर क ड  होते.  यावर कायम व पी उपाय 
काढ या या ीने भोसर  येथील कै.िसताराम ल ढे उ ाना या िसमािभंती या कडेने व पीएमट  
चौक येथे छोटया यवसाियकांसाठ  २.६० मी. X १.७२ मी. या साईजचे गाळे भाडेत वावर 
बांध याने र यावर ल यवसाियकांसाठ  गाळयाम ये जागा देता येईल व र यावर वाहतुक ची 
क ड  होणार नाह .  तसेच मनपा या उ प नात देखील भर पडेल.  यामुळे छोटया 
यवसाियकांसाठ  गाळे बांधणे आव यक आहे. या कामासाठ  र. .३५,००,०००/- एवढा खच येईल.  
सबब या कामासाठ  येणा-या र. .३५,००,०००/- (अ र  र. .प तीस लाख फ ) चे खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ६४       वषय मांक : ६ 

दनांक : १९/१२/२०१४      

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

संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव -  

  मोरवाड  वॉड .३५ येथील िसमािभंतीचे काम पूण कर यात आले आहे.  सदर ठकाणी 
मनपा माफत अ य योजना (पयटन वकास आराखडा) राब व यात येणार अस याने या वॉड 
मधील उ ान वकिसत कर याचे काम होऊ शकणार नाह .  ा कामांतगत मनपा े ातील 
उ ानांची थाप य वषयक कामे करणे आव यक आहे.  तर  ा कामाची य ात येणार  
उव रत र कम मनपा या उ ाना या अ य े ात विनयोग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
ठराव मांक : ६५       वषय मांक : ७ 

दनांक : १९/१२/२०१४      

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

संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव -  

  भाग .३८ नेह नगर म ये वॉड .३० नेह नगर नुरमोह ला येथील ना यालगत 
अ त वातील १२ िसटसचे शौचालय पाडून न वन १० िसटसचे संडास लॉक बांधणे हे िन वदा 
.३२/१३ २०१३-१४ र. .१८,५७,१४०/- (अ र  र. .अठरा लाख स ाव न हजार एकशे चाळ स 

फ ) हे िन वदेचे काम काढ यात आले होते.  परंतु सदर ठकाणी थािनक नाग रकां या 
हण यानुसार संडास लॉकची आव यकता नाह .  तर  वर ल कामाऐवजी नेह नगर मधील 

ना यांची द ती करणे व चौक सुशोिभकरण करणेचे काम करणेस मा यता देणेत येत आहेु . 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक : ६६       वषय मांक : ८ 

दनांक : १९/१२/२०१४      

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

संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव -  

  भाग .८ टे को र ता हॉटेल वैशाली जवळ तरंग या लोकसं येसाठ  व छतागृह 
बांधणेचे काम ता वत करणेत आलेले आहे.  परंतु सदर ठकाणी संडास लॉकचा वापर 
अ जबातच होणार नाह  या ठकाणी नागर व ती नाह  कंवा तरंगती लोकसं या देखील नाह .  
उलट या ठकाणी संडास लॉक बांध यास याचा द पयोगच होईलु .  सदर ठकाणी संडास लॉक 
न बांधता अितशय आव यकता असले या परशुराम झोपडप ट  या ठकाणी संडास लॉक बांधावा 
जेणेक न याचा पुरेपुर उपयोग होईल.  सदरची बाब द.१३/११/२०१४ या मा.आयु  यांचे वॉड 
पाहणी दौ-यात िनदशनास आणून दलेली आहे.  सदर वॉडम ये परशुराम चौकालगत असले या 
परशुराम झोपडप ट  म ये अ त वात असले या संडास लॉकचा प रसरातील नाग रक वापर 
कर त आहेत.  तथा प सदर संडास लॉक कमी िस सचा अस याने नाग रकांची गैरसोय होत आहे.  
यामुळे बरेचसे नाग रक उघडयावर शौचास बसत आहेत.  प रणामी प रसराम ये नाग रकांचे 
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आरो याचा  िनमाण होत आहे.  सदर संडास लॉकची मता वाढ वणे आव यक अस याने 
वषयां कत संडास लॉक हॉटेल वैशाली जवळ ल जागेत बांधणे ऐवजी परशुराम झोपडप ट  या 
ठकाणी बांधणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ६७       वषय मांक : ९ 

दनांक : १९/१२/२०१४      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव -  

 मा. वधी सिमती सद यांचा केरळ अ यास दौरा आयो जत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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/१०१५/२०१४ 

दनांक : ०२/०१/२०१५        
 
    

    
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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