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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

           मांक : नस/४/का व/ ९००/२०१३ 
      दनांक :  २७ / ०९ / २०१३ 
 
ित, 

 
मा........................ 
सद य, वधी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
 
  वषय  :-  पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

      सभा दनांक ०४/१०/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत.  
 
महोदय / महोदया,  
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क 

सभा शु वार दनांक ०४/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या 

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 

करणेत आली आहे.  सोबत सभेची कायप का जोडली आहे.  सभेस आपण 

उप थत रहावे ह  वनंती.  

               आपला व ासू, 

 
       नगरसिचव क रता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
त :  १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 
कायप का मांक ९ 

 
दनांक : ०४/१०/२०१३                  वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 

 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क 
सभा शु वार दनांक ०४/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 

करणेत आली आहे.  सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 

वषय .१) अ भाग थाप य वभागाकड ल वषयप ानुसार िनगड  से. .२२  

                         येथील गु द  उ ानाचे नुतनीकरण करणे या कामातून अ भागातील  

                      इतर उ ानांची  देखभाल द तीची कामे करणेस मा यता देणेबाबत ु  

                      वचार करण.े 
    ( दनांक ०४/१०/२०१३ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 

 

वषय .२) मनपाच ेबीआरट एस वभागाकड ल वषयप ानुसार जु या मुंबई पुणे  

                          र यावर ल भ -श  चौक येथे बस टिमनल वकिसत करणे या  

                     कामाचे सावजिनक बांधकाम खाते यांचेकड ल सन १२-१३ या   

                     दरसूचीनुसार प क तयार केले आहे. सदर कामाची अंदाजप क य  

                     र. .२,९०,४४,७१०/-( अ र  र. .दोन कोट  न वद लाख चौ वेचाळ स  

                     हजार सातशे दहा फ ्) 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 २१०० 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 

Plat form 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. .२,९०,४४,७१०/- (अ र  र. .दोन कोट  न वद लाख चौ वेचाळ स 
हजार सातशे दहा फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०४/१०/२०१३ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 

 

वषय .३) मनपाच े 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 
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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 करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०४/१०/२०१३ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 

 

वषय .४) पंपर  िचंचवड शहराचे सां कृितक आ ण कला धोरण मा.महापौर, 
स माननीय पदािधकार , शहरातील व वध कला े ातील कलावंत 
आ ण सां कृितक सं था यां या कडून ा  झाले या सुचना / 
अिभ ाय वचारात घेऊन तयार कर यात आले आहे. तावा सोबतचे 
प रिश  अ, ब, क, ड, इ, प, व फ प ाम ये नमुद सां कृितक आ ण 
कला धोरणास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०४/१०/२०१३ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 
 

 

वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ 
तावा सोबत नमुद केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेली आहे. 

यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय  .६) जे  वै क य अिधकार  पदावर खाली नमुद केले माणे - 
  

अ. . नांव पदो नतीचे पदनाम वग 

१ डॉ.पाटणेकर राजीव व णूपतं जे  वै क य अिधकार  खुला 
२ डॉ.पोटे संजय ल मण जे  वै क य अिधकार  खुला(इ.मा.व) 

३ डॉ.जॉन सुिनल जे  वै क य अिधकार  खुला 
  

           अिधका-यांना पे बँड र. . १५६०० - ३९१०० ेड पे र. .६६०० या            
वेतन ेणीम ये जे  वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीने  
नेमणूक दे यास मा यता िमळ यासाठ  मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .७) 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 

करणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .८) ी.खांडकेकर शांत शरद, मु यािधकार  (गट-अ) 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 करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .९) 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 फ  ) च े पुवनणनप कास व या माणे काम 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१०) 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 देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

 
नगरसिचव क रता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ९०० /२०१३ 

दनांक :  २७/०९/२०१३ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े ( डॉके स) नगरसिचव 

      कायालयात  वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


