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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक ९ 

सभावृ ांत 
दनांक -   ०४/१०/२०१३                    वेळ -  दपारु  ३.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा  शु वार 
दनांक ०४/१०/२०१३ रोजी दपारु  ३.०० 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 
२) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा. जाधव साधना रामदास 

४) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

५) मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

६) मा. बारणे िनलेश हरामण  
 

यािशवाय मा.माने – सहा.आयु ,  मा.गावडे – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

 
उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न 

घेणेत आला. 
 

वषय .११) सभा आयोजनाबाबत – मा.भाऊसाहेब भोईर, मा. करण मोटे यांचा ताव. 
 

---------- 
 
उप थत स मा.सद यां या संमतीने कायप केवर ल वषय .११, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ व १० 
या माणे कामकाजा या बाबी ाधा याने वचारात घे यात येतील असे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

ठराव मांक : ९५             वषय मांक : ११ 

दनांक : ०४/१०/२०१३      
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर     अनुमोदक : मा. करण मोटे 

संदभ : मा.भाऊसाहेब भोईर, मा. करण मोटे यांचा ताव - 

       पुढ ल पा क वधी सिमती सभा शु वार दनांक १८/१०/२०१३ दपार  ु ३.०० ऐवजी दपार  ु
१२.०० वाजता आयो जत करणेत यावी.  याच माणे वधी सिमतीची सभा प ह या व ३ -या शु वार  
दपार  ु ३.०० ऐवजी दपार  ु १२.०० वा.आयो जत करणेत यावी. १ या व ३ -या शु वार  सु ट  / 
सु टया असलेस सु ट  / सु टया नंतरचे कायालयीन कामकाजाचे दवशी वधी सिमती सभा 
आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

 
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर           अनुमोदक : मा. करण मोटे 

 
स मा.जे  सद य जग दश शे ट  यांचे बंधु साद शे ट  यांचे द:ुखद िनधन झालेने यांना 

दांजली वाहन आज दू .०४/१०/२०१३ ची सभा शु वार द.१८/१०/२०१३ रोजी सकाळ  ११.४५ पयत 
तहकूब करणेत यावी. 

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

 

(उप थतांनी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

 
सभापती – शु वार द.१८/१०/२०१३ रोजी सकाळ  ११.४५ पयत सभा 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 ९ 

सभावृ ांत 
( दनांक ०४/१०/२०१३ ची तहकूब सभा ) 

दनांक -   १८/१०/२०१३                             वेळ - सकाळ  ११.४५ वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०४/१०/२०१३ ची 
तहकूब सभा शु वार दनांक १८/१०/२०१३ 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. जवळकर वैशाली राहल   ु -   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. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

८) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 
यािशवाय मा.टेकाळे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु  – सहा आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, 

मा.जुंधारे – कायकार  अिभयंता, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

ठराव मांक : ९६             वषय मांक : १ 
दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : अ भाग थाप य 
सुचक : मा. शांत िशतोळे      अनुमोदक : मा. करण मोटे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .अ / था/३/का व/१४९२/२०१३, द.१३/०८/२०१३ 

 वषय - िनगड  से. .२२ येथील गु द  उ ानाचे नुतनीकरण करणे या कामातून अ  

        भागातील इतर उ ानांची  देखभाल द तीची कामे करणेबाबतु .(साईट बदल)  

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक : ९७                      वषय मांक : २ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : थाप य बीआरट एस 
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर      अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/बीआरट एस/५९७/२०१३, द.२२/०८/२०१३ 

 वषय - जु या मुंबई पुणे र यावर ल भ -श  चौक येथे बस टिमनल वकिसत  

        करण.े  

 मा.आयु  यांचे मागणी प  था/बीआरट एस/६६९/१३, द.२७/०९/२०१३ नुसार मा.आयु  
यांना यांचे वषयप  मागे घे यास मा यता देणेत येत आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक : ९८             वषय मांक : ३ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : थाप य बीआरट एस 
सुचक : मा. शांत िशतोळे       अनुमोदक : मा. साधना जाधव 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/बीआरट एस/६०३/२०१३, द.२६/०८/२०१३ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपाचे बीआरट एस वभागाकड ल वषयप ानुसार औंध रावेत र यावर ल मुकाई चौक येथे बस 

टिमनल वकिसत करणे या कामाचे सावजिनक बांधकाम खाते यांचेकड ल सन १२-१३ या  दरसूचीनुसार 
अंदाजप क तयार केले आहे. सदर कामाची अंदाजप क य र. .१,३०,३५,०००/- इतक  आहे. सदर काम पूण 

करणेस एकूण १२ म ह यांचा कालावधी लागणार आहे. सदरचे कामास सन २०१३-१४ म ये एकूण 

२,९०,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे.(पानांक ४८ अ. .१४/१३७) सदर बस टिमनलचे े फळ 

९२० चौ.मी. असून याम ये खालील बाबींचा समावेश आहे. १) बांधकामाचा कार-वीट बांधकाम २) छताचा 
कार- GI Sheet ३) Flooring - Anti Skid flooring ४) िभंतीस Aluminum Cladding  ५) Control Room  ६) Ticket  

Counter ७) Separate Platform for BRT & Private buses  ८) Rest Room  for bus Driver ९) Waiting area for 

passengers  १०) Parking for private vehicles ११) Toilet block  याकामी येणा-या र. .१,३०,३५,०००/- (अ र  

र. .एक कोट  तीस लाख प तीस हजार फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणते येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक : ९९             वषय मांक : ४ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : व तु मु य काया. 
सुचक : मा. करण मोटे       अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .सशअ/३१५/२०१३, द.२७/०८/२०१३ 

 वषय - पंपर  िचंचवड शहराचे सां कृितक आ ण कला धोरणाबाबत. 
वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुम ते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक : १००                 वषय मांक : ५ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : भूिम आ ण जंदगी 
सुचक : मा. शांत िशतोळे      अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .भू ज/१/का व/३४८/२०१३, द.०३/०९/२०१३ 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २०१३  

        मा यतेबाबत. 
वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुम ते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १०१                 वषय मांक : ६ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा.वैशाली काळभोर      अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/१/का व/१२५०/२०१३, द.१३/०९/२०१३ 

 वषय  - जे  वै क य अिधकार  पदावर पदो नतीने करावया या नेमणूक स मा यता  

        िमळणेबाबत. 
वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुम ते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक : १०२             वषय मांक : ७ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : पयावरण अिभयां क  
सुचक : मा.िनलेश बारणे      अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पअक/२/का व/७५२/२०१३, द.१७/०९/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 मनपाचे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील पान .७७१ अ. .२१ मधील मोशी कचरा 
डेपो येथे जु  या कच-यावर व एस.एल.एफ. लोजर करता यापुव  केले या कॅ पंगवर सोलर फािमग 
क न व ुत िनिमती करणे या कामाचे ( अंदाजप क य र. .१०.०० कोट  व तरतुद र. .५.०० 
लाख) ऐवजी मोशी कचरा डेपो येथे सॅिनटर  लॅ ड फल साईट ट पा २ वकिसत करणेचे काम 
करणेस मा यता असलेस अंदाजप क य कंमत र. .१२.५० कोट  रकमेस शासक य 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 : १०३             वषय मांक : ८ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : शासन 
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर      अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/१/का व/१२५७/२०१३, द.१७/०९/२०१३ 

वषय - ी.खांडकेकर शांत शरद, मु यािधकार  (गट-अ) यांचे सहा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ल िनयु बाबत.  

वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुम ते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक : १०४             वषय मांक : ९ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : पाणीपुरवठा 
सुचक : मा.साधना जाधव      अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पाप/ुब /१५/३९३/२०१३, द.२१/०९/२०१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 रावेत येथील अशु द जलउपसा क ा या प रसरात व ुत वभागाक रता वचींग टेशन 
बांधणेकामी येणा-या र. .५८,८०,७८६/- ( अ र  र. .अ ठाव न लाख ऐंशी हजार सातशे शहाऐंशी 
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फ  ) चे पुवनणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणची वाट न पाहता ठराव मा. 
महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : १०५             वषय मांक : १० 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : व ुत 
सुचक : मा. करण मोटे       अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचेकड ल .  व/जा/७९०/२०१३, द.------- 

       मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  

       भाग .२९ इं ायणीनगर मधील पवना सं था ते उष: करण हॉटेल ते संकेत हॉटेल 
र यावर दवे बस वणेकामी येणा-या र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख फ ) चे 
पुवगणनप कास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

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

 (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/ ९७४ /२०१३ 

दनांक -  २१/१०/२०१३  
 

         

 
 
 

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


