
 1 
        

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक ८ 

सभावृ ांत 

दनांक -   २०/०९/२०१३                    वेळ -  दपारु  ३.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा  शु वार 
दनांक २०/०९/२०१३ रोजी दपारु  ३.०० वाजता महानगरपािलके 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. जवळकर वैशाली राहल   ु -   सभापती 
२) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 

४) मा. जाधव साधना रामदास 

५) मा. शांत िशतोळे  

६) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

७) मा. काळजे िनतीन ताप  

८) मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

९) मा. बारणे िनलेश हरामण  
 

यािशवाय मा.गावडे – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

 
उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न 

घेणेत आले. 
 

वषय .१४) सन २०१३-१४ अथसंक पातील भाग .५९ ..... मा. करण मोटे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा  

ताव. 
वषय .१५) भाग .४ कृ णानगर अंदाजप क य वकासकामे .... मा. करण मोटे, मा.शैलजा िशतोळे  

      यांचा ताव. 
वषय .१६) सांगवी वॉड .६० .... मा. शांत िशतोळे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 

 
वषय .१७) भाग .४ कृ णानगर अंदाजप क य व वधकामे .... मा. करण मोटे, मा.िनतीन काळजे  

      यांचा ताव. 
वषय .१८) सन २०१३-१४ अथसंक पातील भाग .५५ ... मा. शांत िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा  

           ताव. 
वषय .१९) भाग .१३ मधील पंपळे सौदागर, रहाटणी ... मा. शांत िशतोळे, मा.िनतीन काळजे यांचा  

           ताव. 
वषय .२०) क भागातील वॉड .१४ सदगु नगर (िन.नो. .२९/३४-२००७-०८) ...  

मा.वैशाली काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
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वषय .२१) क भागातील वॉड .१४ सदगु नगर (िन.नो. .१०/११७-२००७-०८) ...  

मा.वैशाली काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
---------- 

 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.भाऊसाहेब भोईर 

 
शु वार दनांक २७/०९/२०१३ दपार  ु ३.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
सभापती – शु वार दनांक २७/०९/२०१३ दपार  ु ३.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत  

          आहे. 
  

       (जवळकर वैशाली राहलु ) 
        सभापती 
        मा. वधी सिमती 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक ८ 

सभावृ ातं 

( दनांक २०/०९/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
दनांक -   २७/०९/२०१३                    वेळ -  दपार  ु ३.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक २०/०९/२०१३ 
ची तहकूब सभा शु वार दनांक २७/०९/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महानगरपािलके 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. जवळकर वैशाली राहल   ु -   सभापती 
२) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 

४) मा. जाधव साधना रामदास 

५) मा. शांत िशतोळे  

६) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

७) मा. काळजे िनतीन ताप  
 
यािशवाय मा.झुरे – सह आयु , मा.टेकाळे, मा.खांडकेकर – सहा.आयु , मा.थोरात – 

कायकार  अिभयंता,  मा.पवार – कायालय अिध क, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

अ) दनांक १६/०८/२०१३, २३/०८/२०१३ व ०६/०९/२०१३ रोजी झाले या (कायप का 
.६) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

ब) दनांक ०६/०९/२०१३ रोजी झाले या (कायप का .७) चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक : ७४             वषय मांक : १ 

दनांक : २७/०९/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा. शांत िशतोळे      अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/१/का व/९४१/२०१३, द.१६/०७/२०१३ 

  वषय - ी. सितश कुलकण , मु य अिधकार  गट अ यांचे सहा. आयु , पंपर  िचंचवड  

             महानगरपािलका या पदावर ल मुदतवाढ बाबत ....  
                   वषय मांक १ चा वचार द.०१/११/२०१३ च ेसभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ७५             वषय मांक : २ 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : शासन 

सुचक : मा. करण मोटे      अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/१/का व/९४२/२०१३, द.१६/०७/२०१३ 

 वषय - ी. ाने र ढेरे, मु यािधकार  ेणी-१ यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड 

        महानगरपािलका या पदावर ल मुदतवाढ बाबत. 
  वषय मांक २ चा वचार द.०१/११/२०१३ चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक : ७६             वषय मांक : ३ 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : थाप य क प 

सुचक : मा. करण मोटे      अनुमोदक : मा. साधना जाधव 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था क प/जा/का व/५२१/१३, द.१९/०७/१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मंुबई पुणे र यावर दापोड  त े पंपर  चौक कब टोन, फुटपाथ, र ता दभाजक   ु
इ.देखभाल द ती करणे या उपलेखािशषाखाली दापोड  ते िनगड  मागदशक फलक बस वणे व ु
द ती करणेकामीचे रु . .४०,००,०००/-( अ र  र. .चाळ स लाख फ  ) पयतचे 
पुवगणनप कास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ७७             वषय मांक : ४ 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : शासन 

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे      अनुमोदक : मा. िनतीन काळजे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/१/का व/१०४७/२०१३, द.०३/०८/२०१३ 

  वषय -  ी. गायकवाड भानुदास पांडूरंग, उप ज हािधकार  यांच ेसहा.आयु , पंपर    

              िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ल िनयु बाबत.  
    वषय मांक ४ चा वचार द.०१/११/२०१३ चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक : ७८             वषय मांक : ५ 

दनांक : २७/०९/२०१३            वभाग : थाप य क प 
सुचक : मा. शांत िशतोळे      अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था क प/जा/का व/५४९/१३, द.३१/०७/१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मुंबई पुणे र ता दापोड  ते पंपर  चौक कब टोन, फुटपाथ, र ता  दभाजकु  इ. देखभाल व द तीु  करणेचे 

र. .३५,००,०००/- (अ र  र. .प तीस लाख फ  ) पयतचे पुवगणनप कास व या माणे काम 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक : ७९             वषय मांक : ६ 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : शासन 

सुचक : मा.वैशाली काळभोर      अनुमोदक : मा. साधना जाधव 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/१/का व/८११/२०१३, द.२१/०६/२०१३ 

       वषय : ी. मोद  भीमराव भोसल,े उपसंचालक व  व लेखा सेवा (व र ) गट अ 

              यांचे मु यलेखापाल पदावर ितिनयु ने केले या िनयु स मुदतवाढ  

              िमळणेबाबत.. 
  वषय मांक ६ चा वचार द.०१/११/२०१३ चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक : ८०             वषय मांक : ७ 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : अ भाग थाप य 

सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर      अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .अ / था/३/१४९२/२०१३, द.१३/०८/२०१३ 

  वषय : िनगड  येथील गु द  उ ानाचे नुतनीकरण करणेबाबत.. 
                          वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : ८१             वषय मांक : ८ 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : थाप य बीआरट एस 

सुचक : मा.िनतीन काळजे      अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/बीआरट एस/५९७/१३, द.२२/०८/२०१३ 

 वषय :  जु या मुंबई – पुणे र यावर ल भ  श  चौक येथे बस टिमनल  
        वकसीत करणेबाबत.. 
        वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : ८२             वषय मांक : ९ 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : थाप य बीआरट एस 

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा. करण मोटे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/बीआरट एस/६०३/१३, द.२६/०८/२०१३ 

   वषय : औंध रावेत र यावर ल मुकाई चौक येथे बस टिमनल वकसीत करणेबाबत.. 
वषय .९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ८३             वषय मांक : १० 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : व ुत मु य 

सुचक : मा.साधना जाधव     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .सशअ/३१५/२०१३, द.२७/०८/२०१३ 

वषय : पंपर  िचंचवड शहराचे सां कृितक व कला धोरणाबाबत.. 
  वषय  . १० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.               

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

ठराव मांक : ८४             वषय मांक : ११ 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : भूिम आ ण जंदगी 
सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा. करण मोटे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .भू ज/१/का व/३४८/२०१३, द.०३/०९/२०१३ 

 वषय : पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकतवाटप िनयमावली २०१३ मा यतेबाबत. 
  वषय  . ११ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.               

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

ठराव मांक : ८५             वषय मांक : १२ 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : व ुत भुगयो 
सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 
संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल . व/भुगयो/तां/१८६/२०१३, द.०२/०९/२०१३ 

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े- 
      पंपर  मेन पंपहाऊस येथे अिधक मतेचे इले क हॉई ट बस वणेकामी येणा-या 
र. .१२,५०,०००/- (अ र  र. .बारा लाख प नास हजार फ ) चे पुवगनणप कास शासक य 
मा यता व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक : ८६             वषय मांक : १३ 

दनांक : २७/०९/२०१३     वभाग : व ुत भुगयो 
सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.साधना जाधव 
संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल . व/भुगयो/१८९/२०१३, द.०३/०९/२०१३ 

  मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपळे सौदागर पंपहाऊस येथे अिधक मतेचे इले क हॉई ट बस वणेकामी   
येणा-या र. .११,६१,०००/- (अ र  र. .अकरा लाख एकस  हजार फ ) चे पुवगनणप कास 
शासक य मा यता व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ८७             वषय मांक : १४ 

दनांक : २७/०९/२०१३      

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा. करण मोटे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 

       सन २०१३-१४ या अथसंक पात थाप य उ ान यामधील खालील नमुद थाप य 
उ ान वषयक कामांना मूळ अंदाजप कात तरतुद उपल ध आहे.  तथा प या कामाचे 
स लागार यांचेकडून वषयां कत उ ान वकिसत करणे या कामाचे अंदाजप क तयार केले 
असता सांगवी आर ण .३१६ उ ान वकिसत करणे या कामाकर ता अंदाजे र. .५ कोट  
इतका खच अपे त आहे.  तर  यापूव  ट पा .१ म ये या उ ानास िसमािभंत बांधणे व 
सदर उ ानाचे थाप य वषयक वकास कामे करणे याक रता िन वदा कायवाह  चालू आहे.  
तर  या कामाक रता उव रत ट पा २ मधील सदर उ ान वकािसत करणेक रता आव यक 
असलेली अंदाजप क य र. .३ कोट चे खचास मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता 
आव यक आहे.  आर ण .३१६ उ ान वकिसत करणेसाठ  खाजगी जागा मालकाकडून १०० 
ट के जागेचा ताबा मनपाकडे आलेला आहे.  तर  उ ान वकिसत करणेसाठ  आव यक 
असलेली अंदाजप क य र कम .३ कोट या अंदाजप क य रकमेस मा यता िमळणेसाठ  
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठंराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
अ
.

. 

कामाचे नांव भाग 
. 

पान 
. 

अ
.

. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन 
२०१२-१३ 

ची 
सुधा रत 
तरतूद 

सन २०१३-१४ 
ची मुळ 
तरतूद 

१ सांगवी येथील मधूनबन 
सोसायट  आर ण 
.३१६ सव न.ं२६ब येथे 

उ ान वकिसत करणे. 

५९ ४६९ १६२ ३०००००००/- ----- ५०००००००/- 

 

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

ठराव मांक : ८८             वषय मांक : १५ 

दनांक : २७/०९/२०१३      

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा. करण मोटे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 

       भाग .४ कृ णानगर येथील सन २०१३-१४ चे यांचे नावासमोर दश वले या 
कामातून १) . .४ कृ णानगर येथील से.नं.२० मधील मोकळ  जागा लॉट .५ ऐवजी 
लॉट .३ येथे आर.सी.सी.िसमािभंत व जॉिगंग ॅक करणेस, २) . .४ सी.ड .सी. लॉट 
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.१ येथे केट ंग ाऊंड व ोकले स शेड करणे ऐवजी सदर ठकाणी ाऊंड सभोवती 

नाग रकांचे सोयीसाठ  जॉिगंग ॅक करणेस (दो ह  कामांमधून), ३) ािधकरण से. .१८ 
िशवतेजनगर मधील मोकळ  जागा .१ ते ३ येथे उ ान वकिसत करणे, ४) ािधकरण 
िचखली ड क सटर मधील मोकळ  जागा . १, २ व ३ येथे उ ान वकािसत करणे पा. 
.३ व ४ कामांऐवजी तरतूद एक  क न ािधकरण िचखली ड क सटरमधील मैदानाचे 

सपाट करण क न उ ान वकिसत करणेस, ५) से.नं.२० लॉट नं.५ म ये जे  नाग रकांसाठ  
असलेले वरंगुळा क  भाग तर य कामातून बं द त क न सु वधा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक : ८९             वषय मांक : १६ 

दनांक : २७/०९/२०१३      

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा. शांत िशतोळे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने मौजे सांगवी येथे . .६० सांगवी गावठाण 
संगमनगर व प रसराम ये र ते वकिसत करणे, फुटपाथ करणे, जलिन:सारण, व ुत व 
पाणी पुरवठा वषयक कामे एक त र या करणेबाबत मा.आयु  यांनी परवानगी दली आहे 
तर  सदर कामाचे अंदाजप क य र. .६.०० कोट चे खचास शासक य मा यता घेणेस  व 
चालू आिथक वषातील तरतूद र. .२.०० कोट  या कामासाठ  उपल ध असून उव रत र कम 
पुढ ल आिथक वषात खच  टाकणेस व सव काम एक त र या करणेकामी अंदाजप क २०१३ 
पान .३६९/६ म ये सुधारणा क न घेणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक : ९०             वषय मांक : १७ 

दनांक : २७/०९/२०१३      

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.िनतीन काळजे 
संदभ : मा. करण मोटे, मा.िनतीन काळजे यांचा ताव - 

       भाग .४ कृ णानगर येथील सन २०१३-१४ चे यांचे नावासमोर दश वले या 
कामातून १) . .४ कृ णानगर येथील से.नं.२० मधील मोकळ  जागा लॉट .५ ऐवजी 
लॉट .३ येथे आर.सी.सी.िसमािभंत व जॉिगंग ॅक करणेस, २) . .४ सी.ड .सी. लॉट 
.१ येथे केट ंग ाऊंड व ोकले स शेड करणे ऐवजी सदर ठकाणी ाऊंड सभोवती 

नाग रकांचे सोयीसाठ  जॉिगंग ॅक करणेस (दो ह  कामांमधून), ३) ािधकरण से. .१८ 
िशवतेजनगर मधील मोकळ  जागा .१ ते ३ येथे उ ान वकिसत करणेस, ४) ािधकरण 
िचखली ड क सटर मधील मोकळ  जागा . १, २ व ३ येथे उ ान वकािसत करणे पा. 
.३ व ४ कामांऐवजी तरतूद एक  क न ािधकरण िचखली ड क सटरमधील मैदानाचे 

सपाट करण क न उ ान वकिसत करणेस, ५) से.नं.२० लॉट नं.५ म ये जे  नाग रकांसाठ  
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असलेले वरंगुळा क  भागिनहाय कामातून बं द त क न सु वधा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ९१             वषय मांक : १८ 

दनांक : २७/०९/२०१३      

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.साधना जाधव 
संदभ : मा. शांत िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव - 

       सन २०१३-१४ या अथसंक पात वशेष योजना या लेखािशषातील खालील नमुद 
थाप य वषयक कामांना मुळ अंदाजप कात तरतूद उपल ध आहे.  तथा प अंदाजप क य 

रकमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मंजूर  िमळणे आव यक आहे.  पंपळे सौदागर 
येथील र क चौकाकडे जाणारा र ता संर ण वभाग अचानक बंद क  शकते सव नं.५९ ते 
१२१ पयत संर ण ह लगत १८.०० मी. ं द या ड .पी.र यासाठ  ७० ट के पे ा जा त 
जागा ता यात आलेली आहे.  सदर कामासाठ  र. .८,७०,००,०००/- या अंदाजप क य 
रकमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता आव यक आहे.  पंपळे सौदागर येथील 
मनपा शाळा ते र क चौकापयतचा अ त वातील २०.०० मी. ं द ड .पी.र ता ं द करण क न 
वकिसत करणेसाठ या र. .१,५०,००,०००/- या अंदाजप क य रकमेस मा.महापािलका 
सभेची शासक य मा यता आव यक आहे. तसेच आर ण .३७१ ब येथे उ ान वकिसत 
करणेसाठ  खाजगी जागा मालकाकडून ७० ट के पे ा अिधक जागेचा ताबा मनपाकडे आलेला 
आहे.  उ ान वकिसत करणेसाठ या ३ कोट या अंदाजप क य रकमेस मा.महापािलका 
सभेची शासक य मा यता आव यक आहे. थाप य वशेष योजना अंतगत भाग .५५ 
पंपळे सौदागर येथील खालील नमुद केलेली कामे करणेकर ता अंदाजप क य रकमेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.    

अ.
. 

कामाचे नांव भाग 
. 

पान 
. 

अ.
. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१२-
१३ ची 
सुधा रत 
तरतूद 

सन २०१३-१४ 
ची मुळ तरतूद 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ भाग .५५ पंपळे 

सौदागर येथील सव नं.५९ 
ते सव नं.१२१ पयत 
संर ण ह लगत १८.९९ 
मी. ं द ड .पी. र ता 
वकिसत करणे. 

५५ २८ ८७ ८,७०,००,०००/- ----- २०,००,०००/- 

२ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर येथे मनपा शाळा 
ते र क चौकापयत या 
२०.०० मी. ं द ड .पी. 
र ता वकिसत करणे. 

५५ २८ ८९ १,५०,००,०००/- ----- २५,००,०००/- 
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३ पंपळे सौदागर आर ण 

.३७१ ब येथे उ ान 
वकिसत करणे.(५ 
एकरावर उ ान वकिसत 
करण)े (भाग २) 

५५ ४५९ ३९ ३,००,००,०००/- ----- ५०,००,०००/- 

 एकूण र कम पये -    १३,२०,००,०००/- ----- ९५,००,०००/- 
 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक : ९२             वषय मांक : १९ 

दनांक : २७/०९/२०१३      

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनतीन काळजे 
संदभ : मा. शांत िशतोळे, मा.िनतीन काळजे यांचा ताव - 

       भाग .१३ मधील पंपळे सौदागर, रहाटणी प रसरातील जु या पाईपलाईन काढन ू
न वन पाईप लाईन टाकणे या कामाक रता झाले या र. .२,३०,४०,०००/- चे खचास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक : ९३             वषय मांक : २० 

दनांक : २७/०९/२०१३      

सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.वैशाली काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 

       क भागातील वॉड .१४ सदगु नगर येथे ठक ठकाणी ॉम वॉटरलाईन टाकणे 
(िन. .२९/३४-२००७-०८) कामात सदगु नगर येथील इं ायणी मंगल कायालया या आतील 
बाजूने पुणे-नािशक र यापयत ॉम वॉटरलाईन टाक याचे अंदाजप क तयार केले होते 
परंतु सदर मंगल कायालयामधून जागा मालक ी.गवळ  यांनी ॉम वॉटरलाईन टाकणेस 
नकार दला यामुळे सदर कामातून च पाणी वसाहत सदगु नगर भागात ठक ठकाणी पे हर 
लॉक बस वणे, मु म टाकणे व थाप य वषयक कामे कर यात आलेली आहेत.  तसेच 
सदरचा भाग हा बहतांश रेडझोनचा प रसर अस याने सदर या कामा या िश लक रकमेतून ु
वॉड .२२ लांडेवाड  वॉड .१९ ग हाणेव ती भागात पे ह ंग लॉक बस वणेत आलेले आहेत 
सदरची कामे उपरो  कामातून करणेत आलेली अस याने यास काय र मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ९४             वषय मांक : २१ 

दनांक : २७/०९/२०१३      

सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.वैशाली काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 

       क भागातील भोसर  वॉड .१४ सदगु नगर येथील र ते खड  मु माचे क न 
बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणे (िन. .१०/११७-२००७-०८) कामातून सदगु नगर 
येथील र याची कामे झाली असून िन वदा र कम िश लक अस याने वॉड .१९ मधील 
ग हाणेव तीमधील महा मा फुले शाळेजवळ ल ड .पी.र याचे ं द करण करणे, वॉड .२३ 
मधील बापुजी बुवा चौक ते शांतीनगर कॉनर पयत १२ मी. र याचे ं द करण करणे तातड चे 
अस याने या कामातून करणेत आलेले आहे.  तर  क भागातील भोसर  वॉड .१४ 
सदगु नगर येथील र ते खड मु माचे क न बी.बी.एम.प दतीने डांबर करण कर याचे कामातून 
वॉड .१९ ग हाणेव ती मधील महा मा फुले शाळेजवळ ल ड .पी.र याचे ं द करण, वॉड 
.२३ मधील बापुजी बुवा चौक ते शांतीनगर कॉनर पयतचा १२ मी. र याचे ं द करणे 

कर याचे कामास काय र मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 
 
 

 (जवळकर वैशाली राहलु ) 

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

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/ ९१० /२०१३ 

दनांक -  २७/०९/२०१३  
 

         
        कायालय अिध क 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार   यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना.       


