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

कायप का मांक - ४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०६/०१/२०१७                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

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

०६/०१/२०१७ रोजी दुपार  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.आ हाट मंदा उ म - सभापती 
  २. मा.आर.एस.कुमार 

  ३. मा.भारती फरांदे 

  ४. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

  ५. मा.बाबर शारदा काश 
      
 या िशवाय मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 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 .२)  भाग .३ िचखली सोनवणेव ती येथे काँ ट पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत – 

मा.आर.एस.कुमार, मा.शारदा बाबर यांचा ताव.  
 
वषय .३)  फ े ीय काया े ातील भाग .३ मधील डांबर करणा या कामाबाबत – 

मा.आर.एस.कुमार, मा.शारदा बाबर यांचा ताव.  
 
वषय .४)  भाग .३ िचखली मोरेव ती मधील िचखली आकुड  र यापासून तळवडे र याला 

जोडणारा अंतगत मु य र ता वकसीत करणेबाबत – मा.आर.एस.कुमार, मा.शारदा 
बाबर यांचा ताव.  

 
वषय .५) भाग .२८ मधील मोरवाड  कोट ते W-Sector  कडे येणारा DP र ता वकसीत 

करणेबाबत – मा.आर.एस.कुमार, मा.शारदा बाबर यांचा ताव.  

---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

 
सुचक – मा.आर.एस.कुमार          अनुमोदक – मा.शारदा बाबर 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वधी सिमतीची दनांक ०६/०१/२०१७ ची पा क सभा 
शिनवार दनांक ०७/०१/२०१७ रोजी सकाळ  ११.३० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 
सभापती - शिनवार दनांक ०७/०१/२०१७ रोजी सकाळ  ११.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत  

           येत आहे. 
 
 
 
 

( आ हाट मंदा उ म ) 

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 - ४ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०६/०१/२०१७ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - ०७/०१/२०१७                 वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०६/०१/२०१७ ची तहकूब 
सभा शिनवार दनांक ०७/०१/२०१७ रोजी सकाळ  ११.३० 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.आ हाट मंदा उ म  - सभापती 

२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

  ३. मा.भारती फरांदे 

  ४. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

  ५. मा.बाबर शारदा काश 
      
 या िशवाय मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
   

 दनांक १६/१२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------  

ठराव मांक – १६   वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०७/०१/२०१७   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार   अनुमोदक – मा.नंदा ताकवणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/६१०/२०१६, द.२२/१२/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता वतं पणे 
पद यु र पदवी अ यास म ( Post Graduate Institute ) सु  करणेचे अनुषंगाने करावया या 
कायवाह बाबतचे कामकाज करणेकामी शासन सेवेतील अनुभवी व वै क य े ातील त  अिधका-याची  
ितिनयु ने िनयु  होणेकामी शासनाकडे मागणी कर यात आली होती. यानुसार शासनाचे वै क य 

िश ण व औषधी ये वभाग,महारा  शासन, यांनी आदेश .बदली-२०१६/ . .१६५/१६/वै.सेवा-१ 
द.१५ ऑ टोबर,२०१६.चे आदेशा वये डॉ.प ाकर पं डत, ा यापक, औषध शा , डॉ.वै.शा.शासक य 
वै क य महा व ालय, सोलापूर यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती 

णालयात वशेष काय अिधकार  या पदावर थमत: दोन वषाकर ता  ितिनयु ने िनयु  केली 
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असून शासनाचे नगर वकास वभागाने यांचेकड ल प  .पीसीसी-३०१६/ . .६७६/न व-२२ द.०८ 
नो हबर, २०१६ अ वेय डॉ.प ाकर पं डत यांना ०१ वष कालावधीसाठ  ितिनयु ने केले या नेमणूक स 
मा यता दली आहे. यानुसार डॉ.प ाकर पं डत यांना आदेश . शा/२/का व/५७७/२०१६ 
द.२१/११/२०१६ अ वये ( द.१८/११/२०१६ रोजी म या हपूव पासून) ा यापक, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या पदावर जू क न घे यात आले आहे. डॉ.प ाकर पं डत, यांना ा यापक, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका या पदावर मा.शासन आदेश द.१५/१०/२०१६ मधील अट ं या अिधन तसेच 
महारा  नागर  सेवा (पद हण अवधी, वीये र सेवा आ ण िनलंबन, बडतफ  व सेवेतून काढून टाकणे 
यां या काळातील दान) िनयम १९८१ मधील िनयम ४० मधील प रिश  दोन म ये व हत अट  व 
शत या अिधन राहून ितिनयु ने कर यात आले या िनयु स 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. 
---------- 

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

ठराव मांक – १७   वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०७/०१/२०१७   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार   अनुमोदक – मा.शारदा बाबर 

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.शारदा बाबर यांचा ताव - 
  िचखली मोरेव ती भाग .३ मधील सोनवणेव ती येथे काँ ट पे ह ंग लॉक बस वणे 
कामांचा अंतभाव करणेत आलेला आहे.  तथा प स मा.सद य व नाग रकां या मागणीनुसार भाग 
.३ म ये पाट लनगर, अंजनीगाथा  कमजवळ, शेलारव ती (७/५०-२०१५-१६) हॉटेल   मुत  

जवळ ल र ता व ीनाथ ा.िल. जवळ ल र याचे काम करणेत आलेले आहे. यास काय र 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १८   वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०७/०१/२०१७   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार   अनुमोदक – मा.शारदा बाबर 

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.शारदा बाबर यांचा ताव - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ भाग काय े ातील भाग .३ मोरेव ती िचखली 
भागातील सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील तरतुद नुसार खालील माणे िन वदा काढणेत 

आले या आहेत. 
 
अ.
. 

कामाचे नाव िन वदा मांक िन वदा र. . 

१ भाग .३ िचखली धमराजनगर व 
बगव ती व इतर ठकाणी र ते 
वकसीत करणे. 

२०/१२२-२०१६-१७ ५५,८३,८४५/- 
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२ फ े ीय कायालयांतगत साने चौक ते 
िचखली चौक या र यांचे डांबर करण 
करणे. 

२०/५१-२०१६-१७ ५६,००,०५६/- 

३ भाग .३ िचखली येथील शेलारवाड  
येथील MIDC भागातील र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 

४४/४२-२०१६-१७ ४६,६८,३३९/- 

४ भाग .३ िचखली येथील सोनवणे 
व ती व रामदासनगर येथील अंतगत  
र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे. 

४४/२९-२०१६-१७ ४६,६८,३३९/- 

 
 तथा प स मा.सद यां या मागणीनुसार भाग .३ मधील सानेचौक ते िचखली गावठाण 
चौक पयत या सुमारे २.४० क.मी.र याचे डांबर करण करणेसाठ  िशफारस केली आहे.  सदर 
र याची लांबी २.४० क.मी. ं द  (सरासर  ९.०० मी.) इत या लांबीचे डांबर करण करावयाचे 
झा यास सदर कामा या या ीत बदल करणे आव यक आहे.  सदर कामा या एक त रकमेतून 
साने चौक ते िचखली चौकापयत या र याचे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १९   वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०७/०१/२०१७   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार   अनुमोदक – मा.शारदा बाबर 

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.शारदा बाबर यांचा ताव - 
  भाग .३ िचखली मोरेव ती मधील िचखली आकुड  र यापासून तळवडे र याला 
जोडणारा अंतगत मु य र ता तसेच वाघु साने चौक ते तळवडे र याला जोडणारा र ता वकसीत 
कर याचे िनयोजन आहे.  तर  कामाची जागा ता यात या ीमधील बचतीतून त कालीन 
प र थतीत उपल ध िन वदांचा  सवकष वचार क न भाग .४ कृ णानगर व भाग .९ 
संभाजीनगर येथील आव यक र यांची कामे स मा.नगरसद य व नाग रकां या मागणीनुसार 
कर यात आलेली आहेत.  तसेच तळवडे र याकड ल जाणा-या र याची जागा उपल ध नस याने 
सदर कामातून बालाजी इं लश मे डयम कूल प रसरातील र ते करणेत आलेले आहेत.  सदर 
कामास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – २०   वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०७/०१/२०१७   

सुचक – मा.आर.एस.कुमार   अनुमोदक – मा.शारदा बाबर 

संदभ – मा.आर.एस.कुमार, मा.शारदा बाबर यांचा ताव - 
  भाग .२८ मधील मोरवाड  कोट ते  W-Sector  कडे येणारा DP र ता वकसीत करणेचे 
काम सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये सुच वणेत आले या भाग .२८ मधील कामांची िन वदा 
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.२०/१७-२०१६-१७ नुसार काढणेत आलेले असून कायादेश द.१०/१०/२०१६ नुसार देणेत आलेले 
आहेत.  सदर भाग .२८ मधील मोरवाड  कोट ते  W-Sector  कडे जाणारा  र ता तयार 
करणेसाठ  मनपा कलम २०५ नुसार जागा ता यात घेणेची कायवाह  चालू असलेमुळे जागा उपल ध 
नाह .  सदरचे काम कालमया दत होणे आव यक आहे.  सदरमुळे होणारा वलंब टाळणेकामी याच 
भागातील रसरंग चौक ते  W से टर र याचे काम करणे तां क या अ यंत आव यक 

अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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

 
 
 

( आ हाट मंदा उ म ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

माकं : नस/४/का व/२७/२०१७ 

दनांक : ०७/०१/२०१७ 
 
 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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