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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक  २१  

सभावृ ांत  

दनांक : १५/०३/२०१३          वेळ : दपार  ु ३.०० वाजता 
 
  

  पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक १५/०३/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेत खालील 
स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. साद शे ट   -  सभापती 
२) मा. ननवरे जत  बाबा 
३) मा. †ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

४) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

५) मा. नेटके सुमन राज  

६) मा. वनोद जयवंत नढे 
    

या िशवाय मा. चाकणकर - भार  नगरसिचव, मा.पाट ल - शासन अिधकार  
मा.दांगट - कायकार  अिभयंता, हे अिधकार  उप थत होते. 

 
---------- 

 

उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवळचे वषय सभाकामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल.े 

 

वषय .४)  सहा.आयु  या पदावर पदो नतीने करावया या नेमणूक स मा यता  

            िमळणेबाबत. 
वषय .५)  भाग .३८ मधील र ते डांबर करणेचा ठराव करणेबाबत - मा. जत   

            ननवरे, मा. वनोद नढे यांचा ताव. 
वषय .६)  क भाग कायालयामधील प ह या मज यावर एल.बी.ट .ऑफ स  

      उभारणबेाबत - मा.िनतीन लांडगे, मा. जत  ननवरे यांचा ताव. 
---------- 

 

दनांक ०१/०३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .२० ) सभावृ ांत 

कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक : १२५        वषय मांक : १ 

दनांक : १५/०३/२०१३      वभाग – शासन 

सुचक : मा. वनोद नढे      अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१६३/२०१३, द.१६/०२/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 ी.गायकवाड द ा य यशवंत यांना र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६६००  

या वेतन ेणीम ये उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखाप र क) या पदावर पदो नतीने 
नेमणूक देणेस 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 : १२६        वषय मांक : २ 

दनांक : १५/०३/२०१३      वभाग – शासन 

सुचक : मा. जत  ननावरे      अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१८३/२०१३, द.२१/०२/२०१३ 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 दनांक ०२/०१/२०१३ रोजी या पदो नती िनवड सिमतीची िशफारस वचारात  

घेता ी. ड .एम.फंुदे यांना “ सहा यक आयु  ”या पदावर पे बॅ ड र. .१५६००  – 
३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये शासन यांचे िनयु स मंुबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ४५(४) नुसार मा यता देईल या अट वर 
पदो नतीने नेमणूक दे यास 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 : १२७        वषय मांक : ३ 

दनांक : १५/०३/२०१३      वभाग – थाप य 

सुचक : मा. वनोद नढे      अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड / था/०१/का व/२९३/२०१३,  

       द.१०/०१/२०१३ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 आधुिनक मिशनर या सहा याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह ीतील  

बहमजली अनािधकृत बांधकामे पाडणेकामी येणाु -या अंदाजे र. .४९,९८,०००/-   (अ र   

र. . एकोणप नास लाख अ ठया णव हजार फ  ) चे खचास सुधा रत शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

 

ठराव मांक : १२८        वषय मांक : ४ 

दनांक : १५/०३/२०१३      वभाग – थाप य 

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे      अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड / था/०१/का व/२७७/२०१३, द.११/०३/२०१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  ी. माछरे सुभाष सावन यांना र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या 
वेतन ेणीम ये सहा यक आयु  या पदावर शासन यांचे िनयु स मंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ४५ (४) नुसार मा यता देईल या अट वर 
पदो नतीने नेमणूक दे यास 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 : १२९        वषय मांक : ५ 

दनांक : १५/०३/२०१३       

सुचक : मा. जत  ननवरे      अनुमोदक : मा. वनोद नढे 

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा. वनोद नढे यांचा ताव - 

  भाग .३८ व ठलनगर झोपडप ट  पुनवसन क पाकडे जाणा-या र याचे 
डांबर करण करणेचे काम िन वदा मांक ९१/१०१२४/०५/२०११-१२ अ वये थाप य क 
भागामाफत काढणेत आले असले तर  स थतीत झोपडप ट  पुनवसन अंतगत काह  

झोपडयांचे अ ाप थलांतर न झा यामुळे िन वदेचे काम करता येत नाह   सदर काम 
अ ापह  होत नस यामुळे याच िन वदेमधून भाग . ३८ मधील नेह नगर येथील 
व ठलनगरकडे जाणारा र ता तसेच मनपा राजीव गांधी शाळेकडे जाणारा र ता या 
दो ह  १२.०० मी. ं द या र याचे डांबर करण करणेचे काम आव यक अस याने 
सदरच ेकाम करणेस तसेच भाग .३८ मधील र ते डांबर करण करणेची इतर कामे 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : १३०        वषय मांक : ६ 

दनांक : १५/०३/२०१३       

सुचक : मा.िनतीन लांडगे      अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 

संदभ : मा.िनतीन लांडगे, मा. जत  ननवरे यांचा ताव - 

  पंपर  िचंचवड मनपा ह म ये १ ए ल २०१३ पासून थािनक वरा य कर 
(एल.बी.ट .) लागू करणेत येत आहे.  याकामी महानगरपािलके या क भाग 
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कायालयामधील प ह या मज यावर एल.बी.ट . ऑफस उभार यात येणार असून सदर 
ठकाणी २२ य ंसाठ  बस याची यव था करणेकामी फिनचरची यव था, संगणक 
टेबलसह करणे आव यक असून सदरचे काम करणेसाठ  सुमारे ११,४५,८०५/- इतका 
खच अपे त आहे.  सदरचे काम वॉड .२० म ये करसंकलन इमारतीम ये फिनचर व 
थाप य वषयक कामे करणे िन वदा .१९/१ - २०१२/१३ या कामातून 

र. .११,४५,८०५/- या रकमेचे काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
  

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 ( साद शे ट  ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २९८ /२०१३ 

दनांक : १५/०३/२०१३  
        

 
 
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 


