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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 

मा. वधी सिमती सभा 
कायप का मांक – १७ 

सभावृ ांत 
 

दनांक : ०७/०२/२०१४                                              वेळ : दपार  ु १२.०० वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०७/०२/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 
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. शांत िशतोळे 

३) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

४) मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

५) मा. बारणे िनलेश हरामण 
  

यािशवाय मा.गावडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.थोरात, 
मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.िचंचवडे,मा.जंुधारे, मा.घोडे – कायकार  अिभयता, मा.पाट ल – 
शासन अिधकार  ( शा.)  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

उप थत स मा. सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात दाखल क न 
घेणेत आले. 
 

वषय मांक ३) च-होली भाग .७ मधील न वन र यावर काश यव था करणेचे काम 

              नािशक फाटा उ डाण पुलाखाली स हस र यावर काश यव था करणे या र  
              कामातून करणेबाबत. 
वषय मांक ४) थेरगाव गावठाण ते प जी पेपर िमल २४ मी. ड .पी.र याचे उव रत काम करणे. 

 

वषय मांक ५) भाग .११ यमुनानगरमधील बोधनकार ठाकरे ाऊंडवर ल ोपले स टे डयम  

               म ये अकौ ट क िस टम करणे. 
वषय मांक ६) काळाखडक ते वाकड लायओ हर पयतचा २४ मी.ड .पी.र ता वकसीत करणे या  

              कामामधून वाकड गावठाणातील हातोबा मं दरामागे रटेिनंग वॉल बांधणेबाबत - 

              मा.शैलजा िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव. 
वषय मांक ७) ी.अिनल एम. मगशे ट , किन  अिभयंता यांना मािनव दनांक िमळणेबाबत - 

               मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
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वषय मांक ८) वीर सावरकर उ ानात बॅडिमंटन हॉल बांधणेसाठ  पुरेसा एफ.एस.आय. उपल ध  

               नस याने सदरचा हॉल िधं ा मैदानात उभारणेबाबत - मा. शांत िशतोळे,  

               मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 
वषय मांक ९)  सारथी योजनेवर ा  होणा-या त ार  सुचनांची मा हती संबंिधत वॉडचे  

               नगरसद यांना िमळणेबाबत - मा. शांत िशतोळे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 
वषय मांक १०) उ ानासाठ  क स टंटची नेमणूक करणेबाबत - मा. शांत िशतोळे, मा.शैलजा  

               िशतोळे यांचा ताव. 
 

---------- 
 
 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
 

 दनांक ०७/०२/२०१४ दपार  ु १२.०० वा. ची सभा सोमवार दनांक १०/०२/२०१४ रोजी 
दपार  ु ३.१५ पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 

सभापती - दनांक ०७/०२/२०१४ दपार  ु १२.०० वा. ची सभा सोमवार दनांक १०/०२/२०१४ रोजी  

          दपार  ु ३.१५ 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  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १७ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०७/०२/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक : १०/०२/२०१४                                              वेळ : दपार  ु ३.१५ वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०७/०२/२०१४ 

ची तहकूब सभा सोमवार दनांक १०/०२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.१५ वा. महानगरपािलके या 

शासक य इमारती मधील 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. शांत िशतोळे 

५) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

६) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 

यािशवाय मा.कुलकण  – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
 

ठराव मांक : २०८             वषय मांक : १ 

दनांक : १०/०२/२०१४     वभाग : भुगयो वभाग 

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . व/भुगयो/१०३/२०१३, द.३१/१२/२०१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 मनपाचे भुगयो वभागाचे भाटनगर मै.शु.क  येथे न याने होणा-या पंपहाऊसम ये 
पंपींग मिशनर  बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामीचे तुत एकूण            
र. .८२,३५,०००/- (अ र  र. . याऐंशी लाख प तीस हजार फ ) चे पुवगणन            
प कास सुधार त शासक य मा यता व या माणे काम करणेस 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. 
---------- 
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ठराव मांक : २०९             वषय मांक : २ 

दनांक : १०/०२/२०१४     वभाग : आकाशिच ह परवाना 
सुचक : मा.िनलेश बारण े       अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आप/७/का व/३१/२०१४, द.१५/०१/२०१४ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

औ ोिगक े ात असलेली मंद  वचारात घेता तसेच सन २०१३-१४ चे उ ोगधंदा, 
यवसाय, साठा परवाना फ  िन त करताना सन २०१२-१३ चे दरात १०% वाढ केलेली 

आहे. ह  बाब वचारात घेता सन २०१४-१५ साठ  कोणतीह  फ  वाढ न करता सन २०१३-१४ चे 
दर कायम ठेव यात यावेत असे सुच वणेत आले आहे.  यानुसार सन २०१४-१५ या आिथक 
वषाकर ता तावासोबतच ेउ ोगधंदा परवाना फ  साठ  प  - अ, यवसाय परवाना फ  साठ  
प  - ब, व साठा परवाना फ  साठ  प  - क सादर केलेले अस याने 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. 
---------- 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक : २१०             वषय मांक : ३ 

दनांक : १०/०२/२०१४     वभाग : व ुत वभाग 
सुचक : मा. शांत िशतोळे       अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . व/मुका/५/का व/७०/२०१४, द.०३/०२/२०१४ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 सन २०१३-१४ चे अंदाजप कात च-होली भाग .७ मधील िनयो जत र यावर काश 
यव था करणेकामाकर ता अंदाजप क पानांक ५१२/१२३ तरतूद वग करण आदेश .क / व/९५४ 
२०१३, द.१६/११/२०१३ नुसार र. .३५,०९,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली आहे.  तर  सदरचे 
काम हे नािशक फाटा उ डाण पुलाखाली स हस र यावर काश यव था करणे ा िन वदा 
मांक ६/२ १३-१४ च े र  िन वदा कामातून ा  िन वदा दर (१८.९८९% कमी) दराने लघु म 

िन वदाधारक एज सी म.ेओम एकदंताय इले कल यांचेकडून कामाचे ठकाणात बदल क न 
करणेस( Change of site ) व र. .४०,००,०००/- इत या खचास सुधा रत शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : २११             वषय मांक : ४ 

दनांक : १०/०२/२०१४     वभाग : ड मु यालय 

सुचक : मा.वैशाली काळभोर       अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/डमु/१/३६८/२०१४, द.०३/०२/२०१४ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपाचे ड थाप य मु यालयाचे थेरगांव गावठाण ते पदमजी पेपर िमल २४ मी. 
ड .पी.र याचे उव रत कामे करणेकामी येणा-या र. .१,८७,५०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
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स याऐंशी लाख प नास हजार फ  ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस 
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 : २१२             वषय मांक : ५ 

दनांक : १०/०२/२०१४     वभाग : फ भाग थाप य 
सुचक : मा.िनलेश बारण े       अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .फ/ े/ था/२/२०१४, द.०४/०२/२०१४ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 भाग मांक ११ यमुनानगरमधील बोधनकार ठाकरे ाऊंडवर ल ोपले स टे डयम म ये 
अकौ ट क िस टम करणेकामीचे र. .२८,०२,६६२/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख दोन हजार सहाशे 
बास  फ  ) चे पुवगनणप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : २१३             वषय मांक : ६ 

दनांक : १०/०२/२०१४      

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे       अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 

संदभ : मा.शैलजा िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव -  

भाग .५३ वाकड येथे थाप य वभागामाफत काळाखडक ते वाकड लायओ हर 
पयतचा २४.०० मी.ड .पी. र ता वकसीत करणेचे काम चालू आहे.  भूमी संपादनाअभावी सदर 
कामा या िन वदे या िशलक तून याच भागातील वाकड गावठाण येथील ऐितहासीक हातोबा 
मंद रामागे रटेिनंग वॉल बांधणेचे कामकरणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 

ठराव मांक : २१४             वषय मांक : ७ 

दनांक : १०/०२/२०१४      

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे       अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 

संदभ : मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव -  

ी.अिनल एम.मगशे ट  हे महारा  शासना या भूकंप पुनवसन क पाम ये द.४ 
डसबर १९९५ रोजी जू झाले. भूकंप पुनवसन क पाम ये यांनी ४ डस. १९९५ ते ३० 
ए ल १९९८ या दर यान काम केले असून यांना उ कृ  अिभयंता हणून वशेष गुणव ा 
ो साहनपर पुर कार देऊन महारा  शासनाने गौर वले आहे.  क प संप यानंतर द.१८ ए ल 

२००२ म ये शासनाकडून पं.िचं.मनपाम ये किन  अिभयंता पदावर जू झाले.  सन १९९५ ते 
२००२ हणजे एकूण ७ वष सेवा जे ता कालावधीचे यांचे नुकसान झाले आहे.  तसेच ७ 
वषाचे वेतनवाढ चे (Increment) नुकसान झा यामुळे यांचे सेवाजे ता व आिथक असे दोन कारे 
नुकसान झाले आहे.  ी.अिनल मगशे ट  यांचे पं.िचं.मनपातील कामकाज चांग या कारचे 
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अस यामुळे यांची सेवा जे ता न डावलता यांना ४ डसबर १९९५ ची मािनव दनांक 
देऊन यांना आिथक लाभ देणेत यावा.  तसेच सेवा िनवृ ीसाठ  ४ डसबर १९९५ ह  तार ख 
ाहय धरावी अशी िशफारस महारा  शासना या नगर वकास वभाग मंुबई यांचेकडे 

मा यतेसाठ  पाठ वणेस 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 : २१५             वषय मांक : ८ 

दनांक : १०/०२/२०१४      
सुचक : मा. शांत िशतोळे       अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा. शांत िशतोळे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव -  

 ािधकरण स.े२६ वीर सावरकर उ ानाचे उव रत वकासाचे काम करणेची िन वदा .२८/६ 
२०१२-१३ अ वये काढणेत आली असुन सदरचे काम ठेकेदार म.ेयशक क शन यांना िमळाले 
असून सदरचे काम चालू आहे. सदर कामात वीर सावरकर उ ानातील गणेश तलावातील गाळ 
काढणे, उव रत िसमािभंत बांधणे, बॅडिमंटन हॉल बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणेचा अंतभाव 
आहे. सदर उ ानात बॅडिमंटन हॉल बांधणेसाठ  पुरेसा एफ.एस.आय. उपल ध नस याने सदरचा हॉल 
िधं ा मैदानात उभार यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : २१६             वषय मांक : ९ 

दनांक : १०/०२/२०१४      

सुचक : मा. शांत िशतोळे       अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 

संदभ :  मा. शांत िशतोळे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये नाग रकां या व वध त ार ंचे िनवारण हो यासाठ  
“सारथी” योजना भावीपणे राब वणेत येत आहे.  महानगरपािलकेतील सव भाग, वॉडशी 
संबंिधत त ार  येत असतात व सव वभागांशी संबंधीत असतात.  या योजनेची मा हती त ार 
कंवा सुचना या भागाशी / वॉडशी संबंिधत आहे या नगरसद यास व त हणून मनपा 
अिधका-यां माणेच मोबाईलवर मा हती िमळावी.  याम ये Text SMS  व  Voice SMS सह 
मा हती हावी.  जेणेक न संबंिधत वॉड / भागाचे नगरसद य देखील अशा सव त ार ंम ये 
ल  घालून त ार िनवारण क  शकतील.  यासाठ  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. 
---------- 
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ठराव मांक : २१७             वषय मांक : १० 

दनांक : १०/०२/२०१४      
सुचक : मा. शांत िशतोळे       अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 

संदभ :  मा. शांत िशतोळे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव -  

आर ण मांक ३५५ उ ान व आर ण मांक ३६७ (अ) उ ान पंपळे सौदागर या 
उ ानांसाठ  क सलट ट (Consultant) हणून आ कटे टर आ द य ढमाले (इ टेफॉन 
इ ा चर) यांची नेमणूक सदरचे कामासाठ  करणे सोयीचे होणार आहे.  यांची नेमणूक 
मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर यापूव च झालेली आहे. तर  यांचे नेमणूक स मा यता देणेत येत 
आहे.   

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

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर 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/ १६४ /२०१४ 

दनांक - १३ / ०२ / २०१४ 
 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

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

 


