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

कायप का मांक - ५ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०६/११/२०१५                       वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०६/११/२०१५ रोजी दपुार  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. हे े सुरेश रंगनाथ 

८. मा.कुटे चा शीला भाकर 
 

यािशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डोईफोडे – 
सहा.आयु , मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै क य अिधकार ,  
मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश ण 
मंडळ), मा.कांबळे, मा.जुंधारे, मा.ग टुवार – कायकार  अिभयंता, मा.आबनावे – शासन 
अिधकार  (मा यिमक िश ण वभाग) हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले.                   
 
वषय .३) कामाचे नावात बदल करणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव. 

 
वषय .४) कामाचे नावात बदल व सुधार त शासक य मा यता िमळणेबाबत - मा.सुरेश 

हे े, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 
 
वषय .५) कामाचे नावात बदल करणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा 

ताव. 
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वषय .६) कामाचे नावात बदल करणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव. 

 
वषय .७) खचास काय र मा यता देणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा 

ताव. 
 
वषय .८) कामाचे थळबदल तावास मा यता देणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनता 

पाडाळे यांचा ताव. 
 
 

---------- 
 

दनांक १६/१०/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ४) सभावृ ांत  

 कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
--------- 

 

ठराव मांक : १५  वषय मांक : १ 

दनांक : ०६/११/२०१५    वभाग – व ुत मु य कायालय  
सुचक : मा.सुरेश हे े      अनुमोदक : मा.िनता पाडाळे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मु.का./१८७/२०१५,  द. ०६/१०/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे - 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाअंतगत होणा-या व वध वकास 
कामाअंतगत  उजाबचतीकामी एल.ई.ड . फट ं ज िन वदा कामानुसार खरेद  क न उभारणी 
के या जातात. सदर एल.ई.ड . फट ं जची एक तपणे खरेद  के यास उ पादक 
कंपनींकडून  पधा मक दर ा  होतील व  दजा मक सा ह यह  ा    होईल. या कर ता  व ुत 
वभागाकडून  एक तपणे आव यक एल.ई.ड  फट ं जची एक त खरेद  कर यात या यात 
अशा सुचना मा.आयु  यांनी के या आहेत.    
 यानुसार  सव े ीय कायालय व उ ान  वभागाकडून  सन २०१५-१६ 
चे  अंदाजप कातील  "उजा बचतीची उपकरण े व ट लाईट नूतनीकरण करणे"  व " 
सावजिनक सुर तता" आ ण "उ ाने" या लेखािशषावर ल कामाअंतगत  एल.ई.ड . फट ं जची 
मागणी  व याकर ता आव यक तरतूद सह दले या माह तीनुसार, सव े ीय कायालय व 
उ ान  या वभागांकडून केले या मागणीनुसार सदर कामात वेगवेग या मतेचे एल.ई.ड  
फट ं जसाठ  खालील नमूदनुसार खच अपे त आहे. तर े ीय कायालय व 
उ ान वभागाकडून  सदर नमूद लेखािशषावर एल.ई.ड . फट ं जसाठ  राखून ठेवलेली  उपल ध 
तरतूद तून सदर खच करता येईल.कामांचे वग करण करतांना प  १ ,२ व ३ अ वये वाढ / 
घट त यानुसार करणेत आलेली आहे.   
 
 



 

 

3
 

 या लेखािशषातंगतचे कामांचे अनुषंगाने खालील नमूदनुसार  एकूण खरेद चे  ३ वतं  
कामांम ये वग करण के यास कामात सुसु ता येईल.  
 
अ.
. 

सन २०१५-१६ 
अंदाजप काती
ल लेखािशष 

न याने नमूद कामाचे नांव वग करण 
करावयाचे 
लेखािशष 

वग करण 
करावयाची 
शा.मा यता 

वग करण 
करावयाची 
तरतूद (वाढ 
-घट त या 

नुसार) 
१ उजा बचतीची 

उपकरणे व 
ट लाईट 

नूतनी करण 
करणे    

अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 
वभागातील जु या सो. हे. 
फट ं ज काढून उजा बचतीकामी 
एल.ई.ड . फट ं ज खरेद  करणे. 

उजा बचतीची 
उपकरणे व 

ट लाईट 
नूतनीकरण 
करणे. 

५३०००००० ४९४२४१०० 

२ सावजिनक 
सुर तता   

अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय 
कायालयाचे काय े ातील 

लेखािशषावर ल कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचती कामी 
म यवत  भांडारा माफत 
एल.ई.ड . फट ं ज खरेद  
करणे. 

म यवत  
भांडार व ुत 
सा ह य खरेद  

१२०००००० १११९६००० 

३ उ ान व ुत उ ान/भु.ग.यो./ज.श.ुक. 
मधील व ुत  कामांकर ता 
मागणीनुसार उजाबचतीकामी 
एल.ई.ड . फट ं ज खरेद  
करणे. 

उ ान व ुत ४७००००० ४३५५२०८ 

  एकूण  ६९७००००० ६४९७५३०८ 
 
  सबब  उपरो  नमूद माणे सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात "उजा बचतीची उपकरणे व 

ट लाईट नूतनीकरण करणे "  व " सावजिनक सुर तता" आ ण "उ ान"े  या 
लेखािशषाअंतगत व वध कार या एल.ई.ड  फट ं ज खरेद कामी उपरो  नमूद तीन न वन 
कामांचा सामावेश क न  कामांसाठ  लागणार  तरतूद व िश लक तरतूद यानुसार वाढ / घट 

त यानुसार( प  १ २ व ३ ) नमूद लेखािशषािनहाय वग करण करणेस व याकर ता या 
कामास व खचास  शासक य मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभकेडे िशफारस करणेत 
येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 
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ठराव मांक : १६  वषय मांक : २ 

दनांक : ०६/११/२०१५    वभाग – मा यिमक िश ण  
सुचक : मा.गोर  लोखंडे      अनुमोदक : मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  .मा य/िश/१/का व/१०६७/२०१५,  द. २१/१०/२०१५ 

       वषय - इ.५ वी ते ७ वी चे वग (िश कासह) ाथिमक िश ण मंडळाकडे वग  

              करणबेाबत... 
वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक : १७  वषय मांक : ३ 

दनांक : ०६/११/२०१५      
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनता पाडाळे 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव – 

  सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये भाग मांक  १४ मधील वीर सावरकर 
उ ानातील गणेश तलावाम ये आधुिनक प दतीचे संगीत कारंजे उभारणे व तदनुषंगीक कामे 
करणे (पान .३१९ अ. .६७) या नावा ऐवजी भाग .१४ मधील वीर सावरकर उ ानातील 
गणेश तलावाम ये थाप य वषयक कामे करणे असा बदल करणेस 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 : १८  वषय मांक : ४ 

दनांक : ०६/११/२०१५      
सुचक : मा.सुरेश हे  े     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.सुरेश हे े, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव – 

  मौजे च-होली हा भाग न याने महापािलकेम ये समा व  झालेला आहे.  सदर 
भागाम ये फार मोठया माणावर गृह क प होत आहेत.  यामुळे या भागातील लोकसं या 
झपाटयाने वाढत असून नाग रकांकडून च-होलीम ये उ ान कर याची मागणी होत आहे.  
महापािलके या सन २०१५-१६ या अंदाजप कात वषयांक त कामाचा समावेश आहे.  सदर 
कामाम येच िसमािभंतीसह उ ान वकिसत आ ण वाघे र मं दर प रसर सुशोिभत कर याचे 
िनयोजन आहे.  सदर कामाचे अंदाजप क य र. .२,५०,००,०००/- इतक  अपे त आहे.  तर  
सदर कामाचे नांवात . .७ च-होली येथील आर ण .२/६४ म ये उ ान वकिसत करणे 
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आ ण वाघे र मं दर प रसर सुशोिभत करणे असा बदल करणेस व यासाठ  अपे त 
सुधार त अंदाजप क र. .२,५०,००,०००/- चे खचास तसेच सदर कामावर ल मूळ आ ण वाढ 
केलेली तरतूद नावात बदल केले या कामावर 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 : १९  वषय मांक : ५ 

दनांक : ०६/११/२०१५      
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनता पाडाळे 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव – 

  मनपा या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात थाप य उ ान लेखािशषातगत पान 
.३२२ अ. .१४५ वर भाग .६२ दापोड  आई उ ानाजवळ पवना नद काठ  बोट लब 
वकिसत करणे अशा नावाने कामाचा समावेश आहे.  सदर कामाचे नावात भाग .६२ 
दापोड  आई उ ानात “ आई ”   िश प उभारणे व थाप य वषयक कामे करणे असा बदल 
करणेस 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 : २०  वषय मांक : ६ 

दनांक : ०६/११/२०१५      
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनता पाडाळे 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव – 

  भाग .३७ महा मा फुलेनगर पयावरणे सं कार उ ानाम ये खड  मु माचा र ता 
करणे (अंदाजप क पान .३२१ अ. .१२१) या कामाचे नावाम ये भाग .३७ महा मा 
फुलेनगर मधील मोकळ  जागा मांक ५० म ये  बहुउ ेिशय हॉल बांधणे असा बदल करणेस 
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. 
---------- 
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ठराव मांक : २१  वषय मांक : ७ 

दनांक : ०६/११/२०१५       
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनता पाडाळे 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव – 

  काळेवाड  फाटा ते देहु-आळंद  र यावर बी.आर.ट .एस. बसथांबे उभारणे भाग-१ हे 
काम मे.बी.के.खोसे हे ठेकेदार िन वदा नोट स .२४/१-२०१३/१४ अ वये कर त आहेत.  
सदर काम या र यावर करावयाचे आहे या र यावर ल काळेवाड  येथील घरे न 
िनघा याने चच ते नद  प रसरात र ता वकिसत न झा याने ए पायर इ टेट येथील पुलाचे 
काम पूण न झा याने तेथील बी.आर.ट .एस. बसथांबे बांधता आलेले नाह त.  तथा प सांगवी-
कवळे या र यावर ल डेड केटेड लेनचे रेिलंग काह  ठकाणी तुट यामुळे ते न याने बस वणे 
तसेच वाहतुक पोिलस यांचे सुचनांनुसार चौकात सदर रेिलंग वाढ वणे तसेच बस थां यापासून 
चौकापयत य-ेजा करणेकामी पादचा-यां या सुर ततेसाठ  कमी उंचीचे रेिलंग बस वणे इ. 
कामे िन वदा .२४/१-२०१३/१४ या बचतीमधून कर यात आली असून यास 
र. .४९,९०,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख न वद हजार फ ) इतका खच झाला 
आहे.  सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

ठराव मांक : २२  वषय मांक : ८ 

दनांक : ०६/११/२०१५       
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनता पाडाळे 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव – 

  पुनावळे अंडरपास पासून जाणा-या ३० मी. ं द या वकास आराखडयातील 
र या या दो ह  बाजूला मोठया माणात नागर व तीचा वकास झाला असून वदळह  खुप 
वाढली आहे.  स या अ त वातील र ता अ यंत खराब  थतीत आहे व वाहनांची वदळ 
जा त अस याने नाग रकांची गैरसोय होते.  हणून स थतीतील र याचे ं द करण व 
मजबुतीकरण करणे आव यक आहे. वाकड येथील िन वदा .१६/५-१/२०१२-१३ या 
कामाम ये काह  ठकाणी जागा उपल ध न झा याने यामधील बचत झाले या रकमेतून 

ता वत र याचे ं द करण व मजबुतीकरण के यास नाग रकांची होणार  गैरसोय दुर 
हो यास मदत होईल.  तर  वाकड येथील  िन वदा .१६/५-१/२०१२-१३ या बचतीमधून 
सदर र याचे काम क न घेणेस थळबदल तावास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 

 

( नंदा वकास ताकवणे ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७७७/२०१५ 

दनांक :  ०६/११/२०१५ 

                                                           
                           

               
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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