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

कायप का मांक - ४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०५/०९/२०१४                                 वेळ - दपारु  १२.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०५/०९/२०१४ रोजी दपारु  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. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

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, मा.डॉ.डोईफोडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.साळवी - कायकार  अिभयंता, मा.पाट ल - शासन अिधकार  (आ था) हे अिधकार  सभेस उप थत 

होते. 
 

---------- 
 

अ) दनांक ०७/०३/२०१४, २१/०३/२०१४, ०४/०४/२०१४, २१/०४/२०१४, ०२/०५/२०१४, 
२३/०५/२०१४, ०६/०६/२०१४ व १६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 
१९) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

आ) दनांक ०४/०४/२०१४, २१/०४/२०१४, ०२/०५/२०१४, २३/०५/२०१४, ०६/०६/२०१४ व 
१६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २०) सभावृ ांत कायम करणते 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

इ) दनांक १९/०४/२०१४, २१/०४/२०१४, ०२/०५/२०१४, २३/०५/२०१४, ०६/०६/२०१४ व 
१६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २१) सभावृ ांत कायम करणते 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
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ई) दनांक १६/०५/२०१४, २३/०५/२०१४, ०६/०६/२०१४ व १६/०८/२०१४ रोजी झाले या 
सभेचा (कायप का मांक २२) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट 
केले. 

 

उ) दनांक १६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

ऊ) दनांक २०/०८/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक ३) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 
 

ठराव मांक : २८  वषय मांक : १ 
दनांक : ०५/०९/२०१४      वभाग : शासन 

सुचक : मा.वसंत ल ढे     अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/७/का व/१०२८/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

       २) मा.आयु  यांचे प  . शा/०७/का व/६२१/२०१४, दनांक ०१/०९/२०१४ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवाभरती व सेवांचे वग करण) िनयम  

              २०१३ बाबत. 

      मा.आयु  यांनी उपरो  संदिभय प  .२ अ वये वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली 
वनंती मा य क न वषय .१ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस 
परवानगी देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : २९                 वषय मांक : २ 

दनांक : २०/०८/२०१४      वभाग : शासन 

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे     अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/७/का व/१०२९/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

       २) मा.आयु  यांचे प  . शा/०७/का व/६२०/२०१४, दनांक ०१/०९/२०१४ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वभागांतगत आ थापनेवर ल सव पदांचा 
       आढावा घेऊन न वन पदां या पद िनिमतीबाबत... 

      मा.आयु  यांनी उपरो  संदिभय प  .२ अ वये वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली 
वनंती मा य क न वषय .२ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यासं 
परवानगी देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ३०                 वषय मांक : ३ 

दनांक : ०५/०९/२०१४      

सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा. भाकर वाघेरे 

संदभ : मा.अ ण बो-हाडे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव - 
वषय - भाग .६ मोशी येथील तावात नमुद केले या कामांना सुधा रत तरतुद माणे सुधा रत  

              शासक य मा यता िमळणेबाबत....   

वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक : ३१                 वषय मांक : ४ 

दनांक : ०५/०९/२०१४      वभाग : क े ीय कायालय 

सुचक : मा.शकंुतला बनसोडे     अनुमोदक : मा. वमल जगताप 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क /े था/४/का व/१२१२/२०१४, द.१६/०८/२०१४ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 भाग .६३ रे वे गेट ते भंडार  पे ोल पंपापयत नाला करणेचे कामास सुधार त शासक य 

मा यतेचे र. .४९,५३,३५३/-(अ र  र. .एकोणप नास लाख ेप न हजार ितनशे ेप न फ  ) चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे तसेच वशेष योजना या लेखािशषातील पानांक ४० अ. .११९ वर ल 
नािशक फाटा उ डाणपूल येथे पादचा-यांसाठ  एफ.ओ.बी. व इतर अनुषंिगक कामे करणे या 
कामावर ल र. .२५,००,०००/- वग करणसे मा यता देणेत येत आहे  तसेच . .३८ नेह नगरमधील 
कै.वसंतदादा पाट ल शाळेमागील ना याची खोली वाढ वणे मागील कामाचे आदेश मे. ी क शन 
यांना आदेश . था/िन/३क/का व/२७७/२०१३, द.३०/११/२०१३ अ वये दे यात आलेले असून सदर 
कामाची िन वदा र. .१४,९६,६५२/- इतक  आहे व िन वदा दर ३३.३४९% कमी आहे.  तर  सदर 
कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदर कामाचा सुधा रत खच ४९,५०,०००/- (अ र  
र. .एकोणप नास लाख प नास हजार फ ) यांना भाववाढ फरका सह मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

ठराव मांक : ३२                 वषय मांक : ५ 

दनांक : ०५/०९/२०१४      वभाग : थाप य ड मु यालय 

सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जा. . था/डमु/३५७/२०१४, द.१६/०८/२०१४ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 भाग .४३ पंपर  येथे जजामाता हॉ पटलची नवीन इमारत बांधणेकामीचे 
र. .३८,४४,००,०००/- (अ र  र. .अडतीस कोट  चौ वेचाळ स लाख फ ) चे पुवगणनप कास 
शासक य मा यता व या माणे कामा कर यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
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ि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 : ३३                 वषय मांक : ६ 

दनांक : ०५/०९/२०१४      वभाग : शासन 

सुचक : मा.वसंत ल ढे     अनुमोदक : मा. भाकर वाघेरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५६९/२०१४, दनांक - २२/०८/२०१४ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 ी.गावडे दलीप कािशनाथ यांना खुला या वगामधून सह आयु  या पदावर र. .१५६०० - 
३९१०० ेड वेतन र. .६९०० या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता िमळणेकामी 
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 : ३४                 वषय मांक : ७ 

दनांक : ०५/०९/२०१४      वभाग : शासन 

सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा. वमलताई जगताप 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५७३/२०१४, दनांक - २२/०८/२०१४ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 ी.ग टूवार देव ना नरिसम लू यांना अनु.जमाती या वगामधून कायकार  अिभयंता 
( थाप य) या पदावर र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास 
मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणचेी 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : ३५                 वषय मांक : ८ 

दनांक : ०५/०९/२०१४      वभाग : शासन 

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५७०/२०१४, दनांक - २२/०८/२०१४ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 

 ी.गवळ  संजय जनादन यांना खुला (अन.ुजमाती) या वगामधून उपमु यलेखापाल 

(अंतगत लेखाप र क) या पदावर र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम य े

पदो नती दे यास मा यता िमळणेकामी तसेच ी.संजय जनादन गवळ  यांना खुला (अन.ुजमाती) या 
वगामधुन उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखाप र क) या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . 
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६६०० या वेतन ेणीम य े मु यलेखापाल याचें िनयं णाखाली महारा  शासन नगर वकास वभाग 

शासन िनणय .पीसीसी-३००५/३००७/ . .२१५/२००५/न व-२२, मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ दनांक 

१३ ऑ ट बर २०१० म य े नमुद केलेल े अिधकार देणेसह पदो नती देणेस मा यता देणेकर ता  
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 : ३६   वषय मांक : ९ 

दनांक : ०५/०९/२०१४      वभाग : शासन 

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५७१/२०१४, दनांक - २२/०८/२०१४ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

 डॉ.देशमुख मनोज मोहन यांना खुला या वगामधून वै क य अिध क या पदावर वेतन ेणी 
र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .७६०० म य े पदो नती दे यास मा यता िमळणेकामी 
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 : ३७        वषय मांक : १० 

दनांक : ०५/०९/२०१४      वभाग : शासन 

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे     अनुमोदक : मा.वसंत ल ढे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५७२/२०१४, दनांक - २२/०८/२०१४ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 

 डॉ.भगत हाद कृ णा यांना खुला (अन.ुजाती) या वगामधून वै क य उपअिध क या 
पदावर र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .७६०० या वेतन ेणीम य े पदो नती दे यास मा यता 
िमळणेकामी 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 : ३८        वषय मांक : ११ 

दनांक : ०५/०९/२०१४      वभाग : थाप य बीआरट एस 
सुचक : मा.शकंुतला बनसोडे     अनुमोदक : मा. वमल जगताप 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बीआरट एस/४०३/२०१४, द. २५/०८/२०१४ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 भूमकर चौक ते हंजवड  ( जमा ३१) र यावर ल जकात ना याजवळ ल हंजवड ना यावर 

उव रत ं द चे सी.ड .व सचे काम धने र क शन या चालू असले या िन वदा .१७/६-२०१३-१४  
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मधून के यास काम लवकर पुण करता येणे श य अस याने थळ बदल करणेचे तावास 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/७७१/२०१४ 

दनांक : १०/०९/२०१४ 

                                                                         
 

                                                                                
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\\172.16.0.152\e\e drive\Nagersachiv1\Vidhi-14-15\proceeding 4_Vidhi.doc                                  


