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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक १२ 

सभावृ ांत 
  
दनांक -   १५/११/२०१३              वेळ – दपार   ु १२.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 

दनांक १५/११/२०१३ रोजी दपार  ु १२.०० 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 
 

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

---------- 
 

मा.सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने सभा  

            दनांक ०६/१२/२०१३ सकाळ  ११.४५ वा. पयत 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 १२ 

सभावृ ांत 
( दनांक १५/११/२०१३ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक -  ०६/१२/२०१३                         वेळ – सकाळ  ११.४५ वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक १५/११/२०१३ ची 
तहकूब सभा शु वार दनांक ०६/१२/२०१३ रोजी सकाळ  ११.४५ 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. मोटे करण बाळासाहेब 

२) मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 

३) मा. जाधव साधना रामदास 

४) मा. शांत िशतोळे  

५) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

६) मा. काळजे िनतीन ताप 

७) मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.दधेकरु , मा.साळवी – कायकार  अिभयंता, 
डॉ.गुजर – वै क य अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

सूचक –  मा.भाऊसाहेब भोईर     अनुमोदक – मा. वैशाली काळभोर 
   सभा भर वणेकामी नेमले या वेळ  मा. सभापती सभागृहात उप थत नसलेने शांत 
िशतोळे  यांची सभेचे अ य  हणून िनवड कर यात यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
------------- 

( मा. शांत िशतोळे यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
सूचक –  मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक – मा. करण मोटे 
 सोमवार दनांक ०९/१२/२०१३ दपारु  २.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

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

मा.सभा य  -  सोमवार दनांक ०९/१२/२०१३ दपारु  २.०० वाजेपयत सभा तहकूब  
              करणेत येत आहे. 

      ( शांत िशतोळे ) 
          सभा य  

       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 १२ 

सभावृ ांत 

( दनांक १५/११/२०१३ व ०६/१२/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
  
दनांक -  ०९/१२/२०१३                          वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०६/१२/२०१३ 
ची तहकूब सभा सोमवार दनांक ०९/१२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० 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 राहलू  - 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 
 
यािशवाय मा.टेकाळे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.दधेकरु , 

मा.साळवी, मा.जंुधारे – कायकार  अिभयंता, डॉ.गुजर – वै क य अिधकार   हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर                            अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 
 
          वणभेद  वरोधी लढयाचे णेते आ ण द ण अ केचे माजी रा ा य  ने न 
मंडेला व नाटयिनमाता, द दशक, नाटय आ ण िसनेकलावंत वनय आपटे यांचे दु:खद िनधन 
झालेले असलेन यांना सभागृहात दांजली वाह यात यावी. 

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

 
( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केली ू ) 

 
---------- 
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ठराव मांक : १४४             वषय मांक : १ 

दनांक : ०९/१२/२०१३     वभाग : पयावरण अिभयां क  
सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा. करण मोटे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/२/का व/८८२/२०१३, द.३१/१०/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
       मा.उपमहापौर, मा. अित . आयु   व मा.नगरसद यांची मागणी वचारात   घेऊन 
पंपर  िचंचवड शहरातील नद , नाले, तलाव याम ये िनमा यामुळे होणारे दषण रोखणेबाबत ु
आव यक या उपाय योजना करणेचे कामातून व वध ठकाणी आव यकतेनुसार िनमा य 
कलश व याबाबत िनदशक बोड सुमारे ३० कलश व ३० बोड बस वणेचे सुधार त अंदाजप क 
तयार केले असून यासाठ  सुमारे र. . ७,४५,०००/- इतका वाढ व खच होणे अपे त आहे. 
सदरचे वाढ व काम िन वदा ( .ENV/05/2012-13 ) मंजूर दराने करणेसाठ  तसेच सुधा रत 
एकुण र कम पये ३३,००,०००/- चे खचास सुधा रत शासक य मा यता घेणेसाठ  मा. थायी 
सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : १४५             वषय मांक : २ 

दनांक : ०९/१२/२०१३     वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.िनतीन काळजे     अनुमोदक : मा.साधना जाधव 

संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .वाहतूक/ था/१/का व/७८/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 ब भागात व वध ठकाणी र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा व दशादशक 

फलक (साईनेज बोड) वषयक कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ 
लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : १४६             वषय मांक : ३ 

दनांक : ०९/१२/२०१३     वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 

संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .वाहतूक/ था/१/का व/७९/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 क भागात भोसर  प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा  वषयक 

कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे 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 : १४७             वषय मांक : ४ 

दनांक : ०९/१२/२०१३     वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 

संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .वाहतूक/ था/१/का व/८१/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 ड भागात पंपर गाव प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा  

वषयक कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे 
पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक : १४८             वषय मांक : ५ 

दनांक : ०९/१२/२०१३     वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 

संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .वाहतूक/ था/१/का व/८२/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
       ड भागात वाकड प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा  वषयक 
कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे पुवगणनप कास 
व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक : १४९             वषय मांक : ६ 

दनांक : ०९/१२/२०१३     वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर     अनुमोदक : मा. करण मोटे 

संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .वाहतूक/ था/१/का व/८३/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
       ड भागात व वध ठकाणी र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा व  दशादशक 
फलक (साईनेज बोड) वषयक कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ 
लाख फ ) चे 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 : १५०             वषय मांक : ७ 

दनांक : ०९/१२/२०१३     वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.िनतीन काळजे 

संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .वाहतूक/ था/१/का व/८४ /२०१३, द.१९/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 ड भागात सांगवी प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा  वषयक 

कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे पुवगणनप कास 
व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : १५१             वषय मांक : ८ 

दनांक : ०९/१२/२०१३     वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.भाऊसाहेब भोईर 

संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .वाहतूक/ था/१/का व/८५/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 टे को र ता, संभाजीनगर, शाहनगरू , के.एस.बी.चौक र यांची वाहतूक सुधारणा  

वषयक कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे 
पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : १५२             वषय मांक : ९ 

दनांक : ०९/१२/२०१३     वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.साधना जाधव     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 

संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .वाहतूक/ था/१/का व/७७/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
पंपर  िचंचवड मनपा ह तील दशादशक, थलदशक, पा कग, नो पा कग बोड व 

इतर वाहतूक सा ह य पुर वणे व बस वणेकामी येणा-या र. .२२,५०,०००/- (अ र  
र. .बावीस लाख प नास हजार फ  ) चे 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 : १५३             वषय मांक : १० 

दनांक : ०९/१२/२०१३     वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.िनतीन काळजे     अनुमोदक : मा. करण मोटे 

संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल प  .वाहतूक/ था/१/का व/८०/२०१३, द.१९/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 अ भागात व वध ठकाणी र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा  व  

दशादशक फलक (साईनेज बोड) वषयक कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  
र. .नऊ लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

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

 
 

 (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/ ११६३ /२०१३ 

दनांक -  ०९ / १२ / २०१३ 
 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

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


