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

कायप का मांक – १५ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २०/०३/२०१५                       वेळ – दुपार  १२.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
२०/०३/२०१५ रोजी दुपार  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. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

३) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

४) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 

५) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला   कािशनाथ 

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

 
यािशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात दाखल क न 

घेणेत आले. 
 

वषय .२) अित मण कारवाईसाठ  े न   आ ण जे.सी.बी.पुर वणेबाबत – मा.मंदा कनी  

           ठाकरे, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .३) पंपर  िचंचवड मनपा या ड भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व  
           पोयटामाती भरणेबाबत – मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .४) पंपर  िचंचवड मनपा या क भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व  
           पोयटामाती भरणेबाबत – मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .५) पंपर  िचंचवड मनपा या ब भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व  

           पोयटामाती भरणेबाबत – मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .६) कै.यशवंतराव च हाण गुलाब पु प उ ानाची दु ती करणेबाबत – मा. भाकर  

          वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .७) दघी गायरान स ह नं.७७ येथील जागेवर मनपाने १५ वषापूव  झाडे लावली 
           आहेत यास  तार फे सींग करणेबाबत – मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी  

           ठाकरे यांचा ताव. 
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वषय .८) 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 .९) भाग मांक ८ टे को र ता हॉटेल वैशाली जवळ तरंग या लोकसं येसाठ   

          व छतागृह बांधणेबाबत –मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .१०) भाग मांक २८ अ मधील डांबर करण करणेचे थळ बदलणेबाबत –  

           मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.समीर मासुळकर यांचा ताव. 
वषय .११) सभा आयोजनाबाबत – मा.शकंुतला बनसोडे, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव. 

 
---------- 

 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

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

 मा. वधी सिमतीची दनांक २०/०३/२०१५ ची पा क  सभा कायप का .१५ गु वार 
दनांक २६/०३/२०१५ रोजी दुपार  ३.१५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 

सभापती -  गु वार दनांक २६/०३/२०१५ रोजी द.ु३.१५ पयत सभा तहकूब करणेत येत  

          आहे. 
  

---------- 
 

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

( दनांक २०/०३/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २६/०३/२०१५                      वेळ – दुपार  ३.१५ वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक २०/०३/२०१५ ची तहकूब 
सभा शु वार दनांक २६/०३/२०१५ रोजी दुपार  ३.१५ 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. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

३) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

४) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 

५) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------   
ठराव मांक : ८८    वषय मांक : १ 

दनांक : २६/०३/२०१५     वभाग – ड े ीय कायालय 

सुचक : मा. भाकर वाघेरे     अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जा. ./ड/पा.पू./१/का व/१०/२०१५, द.०९/०२/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे - 
        जल े  .ड/काळेवाड  म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ                    

डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे या कामाचे आदेश मांक ७/१०३- २०१३-१४ 
द.२७/०१/२०१४ नुसार कामाचे आदेश दले आहेत.  सदर कामाची िन वदा  र. .२१,००,८४०/- 
इतक  आहे.  आतापयत र. .१६,४३,४३५/- इतका खच झाला आहे.  काळेवाड  येथील वजयनगर 
े ातील ओंकार कॉलनी, समथ कॉलनी, वामी समथ  कॉलनी, वैभव कॉलनी इ.भागात दुषीत 

पा या या त ार  वाढ या आहेत.  सदर  भागातील पा या या पाईपलाईन २५ वषापे ा जु या 
अस याने तसेच  शी याचे जोड असलेने तसेच पाईपलाईन खोलवर अस याने दु ती करणे अवघड 
आहे.  या पा भूमीवर सदर भागात न वन पाईपलाईन तातड ने टाकणे आव यक आहे. सदर  

भागातील प र थीती कामाची िनकड ल ात घेता हे काम वर ल कामातून क न घेणे आव यक आहे.  
या बाबींचा  वचार क न जल े  .ड/काळेवाड  म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे या कामातून वजयनगर े ातील 
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ओंकार कॉलनी, समथ कॉलनी, वामी समथ कॉलनी, वैभव कॉलनी इ.भागात पाईपलाईन टाकणेचे 
काम क न घेणेस व सदर कामास र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) ची सुधार त 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

ठराव मांक : ८९    वषय मांक : २ 

दनांक : २६/०३/२०१५      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा. भाकर वाघेरे  

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव - 
 भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न आ ण जे.सी.बी. पुर वणे िन.नो. . 

२/१-२०१३-१४ अ वये येणा-या अंदाजे र. .१७,००,२४०/- (अ र  र. .सतरा लाख दोनशे चाळ स 
फ ) चे खचाचे पुवगणनप ास सुधा रत शासक य मा यता व या माणे काम करणेस तसेच 
भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न व जेसीबी पुर वणेकामीचे अंदाजे 

र. .१७,००,२४०/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच ठराव .२४ दनांक 
२०/०८/२०१४ चा ठराव दु त करणेत येत आहे. तर  या वषयाला सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक : ९०    वषय मांक : ३ 

दनांक : २६/०३/२०१५      

सुचक : मा. भाकर वाघेरे     अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान / वृ संवधन / थाप य वभागामाफत 
मनपाचे सव भागाचे काय े ात साधारण मे म ह यापासून व वध ठकाणी वृ ारोपणासाठ  
ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणे या कामी येक भागाने सुमारे र. .१०,००,०००/- चे 
अंदाजप क तयार क न िन वदा कायवाह  करणेकामी मा.मु य उ ान अिध क यांनी यांचेकड ल 
प  .उ ान/४/का व/९५/२०१४, दनांक ०२/०५/२०१४ अ वये कळ वले होते व िन वदा 
िस द करणेत आलेली होती.  ड भागाचे वषयां कत काम ठेकेदार मे.एस.एस. क शन 

यांना िमळाले असून कामाचा आदेश दलेनंतर काम चालू असताना स मा. नगरसद य यां या 
वाढ व कामा या मागणीनुसार मुळ िन वदा रकमेपे ा र. .८,३३,२४७/- इत या वाढ व खचाचे 
काम क न घेणेत आलेले आहे.  यानुसार र. .१७,६६,९५४/- चे सुधार त खचाचे अंदाजप क 
वभागाने तयार केलेले आहे. वषयां कत कामाचे . .१७,६६,९५४/- (अ र  र. .सतरा लाख 
सहास  हजार नऊशे चौ प न फ ) चे सुधार त अंदाजप कास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक : ९१    वषय मांक : ४ 

दनांक : २६/०३/२०१५      

सुचक : मा. भाकर वाघेरे     अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान / वृ संवधन / थाप य वभागामाफत 
मनपाचे सव भागाचे काय े ात साधारण मे म ह यापासून व वध ठकाणी वृ ारोपणासाठ  
ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणे या कामी येक भागाने सुमारे र. .१०,००,०००/- चे 
अंदाजप क तयार क न िन वदा कायवाह  करणेकामी मा.मु य उ ान अिध क यांनी यांचेकड ल 
प  .उ ान/४/का व/९५/२०१४, दनांक ०२/०५/२०१४ अ वये कळ वले होते व िन वदा 
िस द करणेत आलेली होती.  क भागाचे वषयां कत काम ठेकेदार मे.एस.एस. क शन 

यांना िमळाले असून कामाचा आदेश दलेनंतर काम चालू असताना स मा. नगरसद य यां या 
वाढ व कामा या मागणीनुसार मुळ िन वदा रकमेपे ा र. .८,०९,२८६/- इत या वाढ व खचाचे 
काम क न घेणेत आलेले आहे.  यानुसार र. .१७,४२,६९६/- चे सुधार त खचाचे अंदाजप क 
वभागाने तयार केलेले आहे. वषयां कत कामाचे . .१७,४२,६९६/- (अ र  र. .सतरा लाख 
बेचाळ स हजार सहाशे शहा णव फ ) चे सुधार त अंदाजप कास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ९२    वषय मांक : ५ 

दनांक : २६/०३/२०१५      

सुचक : मा. भाकर वाघेरे     अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या उ ान / वृ संवधन / थाप य वभागामाफत 
मनपाचे सव भागाचे काय े ात साधारण मे म ह यापासून व वध ठकाणी वृ ारोपणासाठ  
ख डे खोदणे व पोयटामाती भरणे या कामी येक भागाने सुमारे र. .१०,००,०००/- चे 
अंदाजप क तयार क न िन वदा कायवाह  करणेकामी मा.मु य उ ान अिध क यांनी यांचेकड ल 
प  .उ ान/४/का व/९५/२०१४, दनांक ०२/०५/२०१४ अ वये कळ वले होते व िन वदा 
िस द करणेत आलेली होती.  ब भागाचे वषयां कत काम ठेकेदार मे.एस.एस. क शन 

यांना िमळाले असून कामाचा आदेश दलेनंतर काम चालू असताना स मा. नगरसद य यां या 
वाढ व कामा या मागणीनुसार मुळ िन वदा रकमेपे ा र. .६,३७,१४२/- इत या वाढ व खचाचे 
काम क न घेणेत आलेले आहे.  यानुसार र. .१५,७०,५५२/- चे सुधार त खचाचे अंदाजप क 
वभागाने तयार केलेले आहे. वषयां कत कामाचे . .१५,७०,५५२/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
स र हजार पाचशे बाव ण फ ) चे सुधार त अंदाजप कास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ९३    वषय मांक : ६ 

दनांक : २६/०३/२०१५      

सुचक : मा. भाकर वाघेरे     अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.यशवंतराव च हाण गुलाब पु प उ ानाची संर ण 
िभंत व तार   फे सींग मोडकळ स आलेने चो-यांचे माणे वाढले आहे.  कै.यशवंतराव च हाण 
गुलाब पु प उ ानातील ना याकड ल उव रत आर.सी.सी. िभंत बांधणे व इतर थाप य  वषयक 
कामे करणेचे काम िन वदा .२८/५/२०१२-१३ (िन वदा र. .२२,००,०००/- मे.कुबेरा एंटर ाईजेस, 
संत तुकारामनगर, पंपर  यांचे माफत सु  आहे.  सदर कामाम ये या उ ाना या र याकड ल 
बाजूचे मोडकळ स आलेले फे सींग काढून िसमािभंत बांधणे आव यक असलेने  िसमािभंत बांधून 
यावर तार फे सींग करणे व उ ान वकिसत करणेसाठ चे काम करणेकामी येणारा वाढ व 

खचासह र. .४९,५०,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख प नास हजार फ ) इतका खच 
अपे त आहे.  तर  िन वदा .२८/५/२०१२-१३ चे एकूण खच र. . ४९,५०,०००/- चे वाढ व 
खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ९४    वषय मांक : ७ 

दनांक : २६/०३/२०१५      

सुचक : मा. भाकर वाघेरे     अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दघी गायरान स ह न.ं७७ येथील जागेवर १५ 
वषापूव  झाडे लावलेली आहे.  सदर ठकाणी संर ण  िभंत नस याने दघी गायरान स ह नं.७७ 
येथे तार फे सींग कंपाऊंड करणेचे काम िन वदा .२०/२९-२०१३-१४ ( िन वदा र. . २८,०१,१२०/-
) मे.कुबेरा एंटर ाईजेस, संत तुकारामनगर, पंपर  यांचे माफत सु  आहे.  सदर कामातून भोसर  
आळंद  र याचे डा या  िसमािभंत बांधून यावर तार फे सींग करणे व उ ान वकिसत 
करणेसाठ चे काम करणेकामी येणारा वाढ व खचासह र. .४९,९०,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास 
लाख न वद हजार फ ) इतका खच अपे त आहे.  तर  िन वदा .२०/२९/२०१३-१४ चे एकूण 
खच र. . ४९,९०,०००/- चे वाढ व खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ९५    वषय मांक : ८ 

दनांक : २६/०३/२०१५      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     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 अपुरे आहेत.  यामुळे तेथील झोपडप ट धारक उघडयावर जातात यामुळे सदर 
ठकाणी अनारो य प र थीती िनमाण होत आहे.  सदर झोपडप ट धारकांना वैय क शौचालये 
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बांधणेसाठ  ो साहन दे यासाठ  झोपडप ट  अंतगत र यावर जलिन:सारण निलका टाकणे 
आव यक आहे.  सदरचे काम कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत भाग .३७ महा मा 
फुलेनगर येथे अंतगत जलिन:सारण निलका टाकणे या कामातून क न घेणेस येणारा सुधार त 
अंदा जत र. .४९,५०,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख प नास हजार फ ) चे खचास 
सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ९६    वषय मांक : ९ 

दनांक : २६/०३/२०१५      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा. भाकर वाघेरे  

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव - 
  भाग .८ टे को र ता हॉटेल वैशालीजवळ 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 दु पयोग होईल.  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 
वॉडाची पाहणी दौ-यात मा.आयु  यांचे िनदशनास आणून  दलेली आहे.  वॉडम ये परशुराम 
चौक लगत असले या परशुराम झोपडप ट म ये अ ती वात असले या संडास लॉकचा प रसरातील 
नाग रक वापर कर त आहेत.  तथा प सदर संडास लॉक कमी िसटस ्  चा अस याने नाग रकांची 
गैरसोय होत आहे.  यामुळे बरेचशे नाग रक उघडयावर शौचास बसत आहेत.  प रणामी 
प रसराम ये नाग रकां या आरो याचा  िनमाण होत आहे.  सदर संडास लॉकची मता 
वाढ वणे आव यक अस याने  भाग .८ टे को र ता हॉटेल वैशालीजवळ तरंग या 
लोकसं येसाठ  व छतागृह बांधणे ऐवजी परशुराम झोपडप ट  या ठकाणी संडास लॉक बांधणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ९७    वषय मांक : १० 

दनांक : २६/०३/२०१५      

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा. भाकर वाघेरे  

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.समीर मासुळकर याचंा ताव - 
  संतोषीमाता चौक ते हॉटेल ए पायर गाडन पयत या र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे या कामातून ( िन. .१७/२७-२०१४-१५ मधून) उ मनगर प रसरातील र ते 
डांबर करण करणेस तसेच भाग .२८ (एफ २ लॉक) येथे टे को मटे रअल गेट ते  ािधकरण 
उ डाण पुल व प रसर लगत र याचे डांबर करण करणे  िन. .१७/०९-२०१४-१५ या कामातून 
मासुळकर कॉलनी प रसरातील र ते डांबर करण करणेस तसेच यशवंतनगर चौक ते आ णासाहेब 
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मगर टे डयम पयत र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे  (िन. .१७/२८-२०१४-१५ या 
कामातून) अजमेरा कॉलनी प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ९८    वषय मांक : ११ 

दनांक : २६/०३/२०१५      

सुचक : मा.शकंुतला बनसोडे     अनुमोदक : मा. भाकर वाघेरे  

संदभ : मा.शकंुतला बनसोडे, मा.समीर मासुळकर यांचा ताव - 
  मा. वधी सिमती सभा येक म ह याचे   प ह या व  ितस-या शुकवार  दुपार  १२.०० वा. 
ऐवजी दुपार  ३.०० वा. 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/ २७६ /२०१५ 

दनांक : २७/०३/२०१५                                                                
 

                           

                                      
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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