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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक १० 

सभावृ ांत 
  
दनांक -   १८/१०/२०१३                             वेळ – दपार   ु १२.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१८/१०/२०१३ 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 
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. 
 

---------- 
उप थत स मा. सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा  कामकाजात दाखल 

क न घेणेत आले. 
 

वषय .१०) मा.महापािलका सभा माहे ऑ टो.२०१३ सभेस अनुप थत राहणेस परवानगी  

           िमळणेबाबत - मा.वैशाली काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
वषय .११) पुणे उरो व ज हा णालय औंध पुणे येथे णालय प रसरात पा याची उंच टाक   
           बांधणेबाबत. 
वषय .१२) दापोड  ते िमलेिनयम चौक ते पीड लूड  कॉनर, रहाटणी फाटा ते रहाटणी गांव काळेवाड   

           मनपा शाळा  पंपर  गांव कृ णाचौक ते साईचौक ते पा याची टाक , एम.के.हॉटेल, दशन  
           सोसायट  व इतर र ते वाहतूक सुधारणा करणे. 
वषय .१३) ड भागात पंपळे सौदागर प रसरातील र यांवर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा  

           वषयक कामे करण.े 
वषय .१४) क भागात व वध ठकाणी र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा व दशादशक 

            फलक (साईनेज बोड) वषयक कामे करणे. 
वषय .१५) ब भाग काय े ातील मु य र यावर ल हॉ पटल प रसरात व ा याना, नाग रकांना 
            सुर त र ता ओलांड या या सु वधा तयार करण.े 
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वषय .१६) वधी सिमती सभा ठराव .५८, द.०६/०९/२०१३ म ये द तीबाबत ु - मा.वैशाली  

            काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव.  

वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा ( सेवाभरती व सेवांचे वग करण ) िनयम २०१३  

            बाबत.  

वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वभागांतगत आ  थापनेवर ल सव पदांचा आढावा घेऊन  

            नवीन पदां या पद िनिमतीबाबत ताव. 
वषय .१९) वॉड .४१ आकुड  खंडोबा माळ ते दळवीनगर ROB चे कडेने फुटपाथ करणे व रोड  

            ड हाडर करणे या कामातून भाग .११ व भाग .१४ म ये केले या कामास  

            काय र मा यता िमळणेबाबत - मा. वैशाली काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा  

            ताव. 
---------- 

 

दनांक २०/०९/२०१३ व २७/०९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .८ ) 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 

ठराव मांक : १०६             वषय मांक : १ 
दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : क मु यालय 
सुचक : मा. करण मोटे       अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/ब.म.ु/९४/२०१३, द.२१/०९/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       मनपा मु य शासक य इमारतीम ये थाप य वषयक व सुधारणा कामे करणेकामी येणा-या 
र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख प नास हजार फ  ) चे पुवगणनप कास व या माणे 
काम करणेस   मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : १०७             वषय मांक : २ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : डा  
सुचक : मा.साधना जाधव      अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . डा/१/का व/१४४५/२०१३, द.०३/१०/२०१३               

 वषय - मनपा डा धोरणास मा यता देणेबाबत. 
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक : १०८             वषय मांक : ३ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : थाप य बीआरट एस 
सुचक : मा.शैलजा िशतोळे      अनुमोदक : मा. भाऊसाहेब भोईर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/बीआरट एस/६६३/२०१३, द.२६/०९/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      सांगवी ते कवळे बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक दर यान ल मणनगर 
येथे सबवे बांधणेचे कामास व याकामी येणा-या  र. .३,८८,५५,५८६/- ( अ र  र. .तीन कोट  
अ ठयाऐंशी लाख  पंचाव न हजार पाचशे शहाऐंशी फ  ) चे खचास मा.महापािलका सभेची मा यता  
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घेणेकामी ि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 : १०९             वषय मांक : ४ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : सावजिनक वाचनालय 
सुचक : मा.िनलेश बारणे      अनुमोदक : मा. करण मोटे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .सावा/४/का व/४७/२०१३, द.०३/१०/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला १६ सावजिनक वाचनालय चाल वणेसाठ  स या होणारा 
एकूण खच र. .१,३१,२१,७२२/- येत असून १६ सावजिनक वाचनालयाचे वा षक उ प न माच २०१४ 
अखेर अंदाजे र. .३,२६,१२२/- तसेच  KRA म ये सुच वले माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
न वन गावे समा व  झा याने न याने सावजिनक वाचनालय सु  कर यात येत आहे.  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेला १६ सावजिनक वाचनालया या वा षक खचाम ये दवस दवस वाढ होत आहे. तसेच 
पु तका या कंमतीम येह  वाढ होत आहे. महारा  शासन नगर वकास वभाग प रप क 
जी.ई.एन.१०९८/२५८/ . .७०/९८ न व-२४ दनांक २/७/१९९८ अ वये महानगरपािलके या महसुली 
उ प नात वाढ हो या या ीने य  कर याबाबत कळ वले आहे. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ मधील करण २९ मधील ४५८ (४२) या तरतूद स अिधन राहन व रा ीय ू
मु यवृ द या अ प बचत योजनांनुसार वचार करता सावजिनक वाचनालयांचे शु क या माणात 
खालील माणे वाढ वणे आव यक आहे. अशा कार या शु क वाढ मुळे साधारणत: (एका वाचनालय) 
महसूल र. .७६,५००/- अपे त असून १६ वाचनालयांचे सभासदांपासून महापािलकेस अंदाजे 
र. .१२,२४,०००/- इतका महसूल िमळेल.  सबब सावजिनक वाचनालय शु कात माहे १ ए ल २०१४ 
पासून पुढ ल माणे दरवाढ सुच वणेत येत आहे. 

१) वाचनालय अनामत र. .५०/- ऐवजी र. .२००/- 
२) वाचनालय मािसक वगणी र. .१५/- ऐवजी र. .३०/- 
३) वा षक वगणी अगाऊ र. .१२५/- ऐवजी र. .३००/-  

   (वगणी अगाऊ न भर यास र. .३६०/-)  

४) वाचनालय वेश शु क र. .१०/- ऐवजी र. .१०/- 
       उपरो  माणे शु कात वाढ करणेकामी मा. थायी  सिमती माफत मा.महापािलका सभेची 
मा यता घेणेकामी िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : ११०             वषय मांक : ५ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : पाणीपुरवठा  

सुचक : मा.वैशाली काळभोर      अनुमोदक : मा. साधना जाधव 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पाप/ु१५/का व/४२६/२०१३, द.०७/१०/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       जल े  .ड/१२ पंपळे गुरव प रसरातील गु व वा हनीवर ल थेट पाणी पुरवठा बंद करणे 
कामी स.नं.७२ येथे २० द.ल.िल. मतेची टाक  बांधणे या कामास सन २०१२-१३ या अंदाजप कात 
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र. .१,३०,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता िमळालेली अस याने सन २०१३-१४ या आिथक 
वषासाठ  या कामास र. .१,३०,००,०००/- चे रकमेस 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 : १११             वषय मांक : ६ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : पाणी पुरवठा 
सुचक : मा. शांत िशतोळे      अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पाप/ु१५/का व/४२७/२०१३, द.०७/१०/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       जुनी सांगवी येथे ६ ल  िलटर मतेची टाक  पंप हाऊस व संप पाडून १५ ल  िलटर 
मतेची नवीन टाक  बांधणे या कामास सन २०१२-१३ या अंदाजप कात र. .१,१५,९५,६३३/- चे 

खचास शासक य मा यता िमळालेली अस याने सन २०१३-१४ या आिथक वषासाठ  या कामास  

र. .१,१५,९५,६३३/- चे रकमेस 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 : ११२             वषय मांक : ७ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : नगररचना 
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर      अनुमोदक : मा. िनलेश बारणे  
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .नगररचना/१७/२७९/२०१३, द.०८/१०/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आर णे तसेच िनळ , लाल पुररेषा व 

              नद चे सव ण करणे कामास  शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक : ११३             वषय मांक : ८ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा.िनलेश बारणे      अनुमोदक : मा. भाऊसाहेब भोईर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/२/का व/२२/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर नगरसिचव अिभनामाचे एक पद पे बॅ ड र. . 
१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन   मंजूर आहे.  सदरचे पद 
सरळसेवा वेशाने भरणेकर ता दनांक ३०/०७/२०१३ रोजी वतमानप ात जा हरात दे यात येऊन अज 
माग व यात आले होते. यानुसार ा  झाले या अजामधून  पा  ठरले या उमेदवारां या मुलाखती 
घे याकर ता दनांक  २६/०९/२०१३ रोजी कमचार  िनवड सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती. 

तुत या िनवड सिमतीने पा  उमेदवारां या मौ खक मुलाखती घेऊन उमेदवाराची शै णक अहता, 
कामाचा अनुभव व मुलाखतीम ये दाख वले या ा व या नुसार ी. उ हास बबनराव जगताप यांना 
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सरळसेवा वेशाने नगरसिचव पदावर र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये 
थमत: १ वष प र व ािधन कालावधीकर ता मा. वधी / मा.महापािलका सभे या मा यतेने नेमणूक 

देणेकामी िशफारस केली आहे.  ी.उ हास बबनराव जगताप यांना नगरसिचव पदावर सरळसेवा 
वेशाने र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या  वेतन ेणी म ये थमत: १ वष प र व ाधीन 

कालावधीकर ता नेमणूक दे यास मा यता िमळणेबाबत तसेच तावात नमुद प  अ माणे 

नगरसिचव पदा या कत ये व जबाबदा-या िन त करणेबाबत 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 : ११४             वषय मांक : ९ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : शासन 
सुचक : मा.शैलजा िशतोळे      अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/२/का व/२१/२०१३, द.१०/१०/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       डॉ.यशवंतराव माने, उप ज हािधकार  यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या  

पदावर ितिनयु या अट  व शत नुसार १ वष कालावधीकर ता िनयु  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. 
---------- 

 

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

ठराव मांक : ११५             वषय मांक : १० 

दनांक : १८/१०/२०१३       
सुचक : मा.वैशाली काळभोर      अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.वैशाली काळभोर, मा. शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 

       सौ.स वता सुरेश साळंुके - नगरसद या यांना यां या कौटंु बक कारणा तव ८ ऑ टोबर ते ९ 
नो हबर २०१३ अखेर परदेशी जाणेचे अस याने माहे ऑ ट बर २०१३ चे मा.महापािलका सभेस 
अनुप थत राहणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ११६             वषय मांक : ११ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : पाणीपुरवठा  

सुचक : मा. करण मोटे       अनुमोदक : मा.  िनलेश बारणे  
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पाप/ु१५/का व/४३३/२०१३, द.१४/१०/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       मा.आमदार ी.ल मण जगताप, िचंचवड वधानसभा मतदार संघ यांनी यां याकड ल 
द.०८/०५/२०१३ रोजी या प ा वये मा.उपसंचालक, आरो य प रमंडल, पुणे यांना उरो णालय, 
औंध यां या जागेम ये असलेली स याची पा याची टाक  व संप कमी मतेची व अ यंत जुनी झाली 
असलेने याच प रसरात पा याची नवीन उंच टाक  व जिमनीखालील टाक  बांधणे या योजनाक रता 
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आरो य प रमंडल, पुणे या तरावर मा यता िमळणेबाबत मागणी केली होती व सदर 
पा या या उंच टाक ची मता वाढवून णालय प रसर व णालयाजवळ ल म.न.पा. या नवी 
सांगवी वॉड .५८ या प रसरातील देखील पा याची कमतरता भ न िनघेल या उ ेशाने मागणी केली 
होती.  या अनुषंगाने ज हा श यािच क सक, ज हा णालय, पुणे - २७ यांनी मा.उपसंचालक, 
आरो यसेवा, पुणे प रमंडल यांना उ ेशून “ णालया या स या असले या टाक  शेजार ल (प म 
बाजूस) जागेत नवीन टाक  दो ह  णालयांसाठ  बांधणेस काह  हरकत नाह . याबाबत संबंिधतांचा 
अहवाल घेऊन पा याची नवीन टाक  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ बांधकाम कर यास या 
कायालयाची हरकत नाह  या आशयाचे प  द.१०/०६/२०१३ रोजी दले आहे. “  सदर उरो णालय 
प रसरातील   सदिनका या ठकाणचा पाणीपुरवठा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कर यात येत 
असून यांचेमाफत रतसर पाणीप ट  वसुल कर यात येत आहे. यािशवाय या प रसरातील 
िमळकतींचा िमळकतकर देखील म.न.पा.माफत वसुल कर यात येत आहे. यािशवाय या णालया या 
जवळ या प रसरात म.न.पा. या भाग .५८ मधील (CME कॉलनी, गणेशनगर, समतानगर, वामी 
ववेकानंदनगर) अंदाजे ५०,००० लोकसं या असले या भागाला पाणीपुरवठा करता येणे श य आहे. 
स थतीत हा भाग स याचे पी.ड ल.ूड . जुनी टाक या ीने उंचावर अस याने पा या या त ार ंना 
सामोरे जावे लागत आहे. मा.आमदार यांनी मागणी केले माणे उरो णालया या प रसराम ये टाक  
बांधणे हे मनपा या सु दा हताचे आहे.  परंतु सदरचे बांधकाम हे यां या ह त करावयाचे असलेने 
यास मा.महानगरपािलकेची मा यता घेणेकामी ि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 : ११७             वषय मांक : १२ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.वैशाली काळभोर      अनुमोदक : मा. भाऊसाहेब भोईर 
संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल .वाहतूक/ था/१/का व/७३/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

 दापोड  ते िमलेिनयम चौक ते पीड लूड  कॉनर, रहाटणी फाटा ते रहाटणी गाव, काळेवाड  
मनपाशाळा, पंपर गांव कृ णा चौक ते साईचौक ते पा याची टाक , एम.के.हॉटेल, दशन सोसायट  व 
इतर र ते वाहतूक सुधारणा करणेकामी येणा-या र. .२२,५०,०००/- ( अ र  र. .बावीस लाख प नास 
हजार फ  ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ११८             वषय मांक : १३ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.साधना जाधव      अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल .वाहतूक/ था/१/का व/७४/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

       ड भागात पंपळे सौदागर 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 करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ११९                   वषय मांक : १४ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा. शांत िशतोळे      अनुमोदक : मा. करण मोटे   
संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल .वाहतूक/ था/१/का व/७५/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

       क 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 करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : १२०             वषय मांक : १५ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : वाहतूक िनयोजन क  
सुचक : मा.िनलेश बारणे      अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल .वाहतूक/ था/१/का व/७६/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

       ब भाग काय े ातील मु य र यावर ल हॉ पटल प रसरात व ा याना, नाग रकांना 
सुर त र ता ओलांडणे या सु वधा तयार करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- ( अ  र. .नऊ लाख 
फ  ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : १२१             वषय मांक : १६ 

दनांक : १८/१०/२०१३       
सुचक : मा.वैशाली काळभोर      अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.वैशाली काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 

       मा. वधी सिमती ठराव मांक ५८ दनांक ०६/०९/२०१३ नुसार मनपा या मु य शासक य 
इमारतीम ये नुतनीकरण करणे या कामाचे सुधा रत वाढ व अं. र. .२१,९९,२०६/- फ ला मा यता 
देणेत आलेली आहे. उपरो  मंजूर ठरावात खालील माणे द ती करणेत यावीु . सदर कामाची मुळ 
शासक य मा यता २८,००,५४१/- फ  आहे व सुधा रत वाढ व र. .२१,९९,२०६/- फ  िमळून एकूण 

अंदाजे अपे त खच र. .४९,९९,७४७/- होणार अस याने एकूण सुधा रत शासक य मा यता र. .  

४९,९९,७४७/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख न या णव हजार सातशे स ेचाळ स फ ) असे 
वाच यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : १२२             वषय मांक : १७ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : शासन 
सुचक : मा.शैलजा िशतोळे      अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/०७/का व/१०२८/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवाभरती व सेवांचे वग करण) िनयम २०१३ बाबत. 
वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १२३             वषय मांक : १८ 

दनांक : १८/१०/२०१३      वभाग : शासन 
सुचक : मा. करण मोटे       अनुमोदक : मा. िनलेश बारणे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/०७/का व/१०२९/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

       वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वभागांतगत आ थापनेवर ल सव पदांचा आढावा 
              घेऊन नवीन पदां या पद िनिमतीबाबत ताव -  

                    वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

ठराव मांक : १२४             वषय मांक : १९ 

दनांक : १८/१०/२०१३       
सुचक : मा.वैशाली काळभोर अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.वैशाली काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव -  

       वॉड .४१ (जुना) आकुड  गावठाण प रसरात ठक ठकाणी फुटपाथ, पे हंग लॉक, रोड 
ड हायडर इ. वकास कामे करणेत आली.  तथा प वॉड .११ यमुनानगर म ये टॉम वॉटर लाईन 
टाकणे व तेथील मु य र ता पु हा पुववत समपातळ त करणे हे काम वाहतुक स अडथळा अथवा 
अपघात होऊ  नये यासाठ  डांबर करण करणे आव यक होते. तसेच भाग .१४ मधील वाहतुकनगर  
म ये र यावर अवजड वाहनांची सतत वाहतूक असलेने तेथेह  साईडप ट  WBM  क न र ता 
समपातळ त करणे आव यक या काळात पावसाळयामुळे र यावर िचखल होऊनह  अपघात हो याची 
श यता होती.  सदर  सदर उपरो  दो ह  कामास या काळात काम करणेस ठेकेदार उपल ध 
नस यामुळे सदरचे काम हे उपरो  कामातून तातड ने करणे गरजेचे होत.े  तर  सदर कामामधून 
दो ह  कामे कर यास व ठेकेदारास बील अदा करणेचे कामास काय र मा यता देणेत येत. 

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 -  २३/१०/२०१३ 

 
 

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


