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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक १४ 

सभावृ ांत 
 
दनांक -  २३/१२/२०१३                       वेळ – दपारु  १२.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा सोमवार 
दनांक २३/१२/२०१३ रोजी दपारु  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. काळभोर वैशाली जािलंदर 
३) मा. जाधव साधना रामदास 

४) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 
 

यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, डॉ.गुजर – वै क य अिधकार , मा.पाट ल – 
शासन अिधकार  ( शा.)  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
---------- 

 
उप थत स मा. सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न 

घेणेत आल.े 
 

वषय .९ : मा. भाकर नामदेव वाघेरे – नगरसेवक यांचा सभेस अनुप थत राह यास परवानगी 
िमळणेबाबतचा वनंती अज – मा.वैशाली काळभोर, मा.साधना जाधव यांचा ताव. 

 
वषय .१०: मा. शांत िशतोळे - नगरसेवक यांचा सभेस अनुप थत राह यास परवानगी 

िमळणेबाबतचा वनंती अज – मा.वैशाली जवळकर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
 
वषय .११: मा.िनलेश बारणे - नगरसेवक यांचा सभेस अनुप थत राह यास परवानगी 

िमळणेबाबतचा वनंती अज – मा.वैशाली जवळकर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
 
वषय .१२: मनपा या ड भागातील उ ानां या करकोळ द ती व लहान मोठ  वकास कामे ु

करणेबाबत - मा.साधना जाधव, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव.  
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वषय .१३: पंपळे गुरव येथील हॉटेल सृ ी समोर ल जागेत उ ान वकिसत करणेबाबत – 

मा.शैलजा िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव. 
 
वषय .१४: . .५३ मधील शाळा इमारतीची थाप य वषयक द ती करणे या कामामधून ु

हातोबा मं दरामधील उ ानालगतची रटेिनंग वॉल बांधणेबाबत – मा.वैशाली 
काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 

 
---------- 

 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 
सूचक –  मा.साधना जाधव        अनुमोदक – मा. शैलजा िशतोळे 
 
   मा.आमदार आ णा बनसोडे यां या मातो ी सोजाबाई दाद बनसोडे यांचे दू :ुखद 
िनधन झालेले असलेने यांना दांजली वाहन सोमवार दनांक ू ०३/०१/२०१४ सकाळ  ११.४५ 
पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमत ेमा य झाली. 
------------- 

 
( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केली ू ) 

 

---------- 
 

 

सभापती - सोमवार दनांक ०३/०१/२०१४ 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 १४ 

सभावृ ांत 

( दनांक २३/१२/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
  
दनांक -  ०३/०१/२०१४                            वेळ – सकाळ  ११.४५ वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक २३/१२/२०१३ ची 
तहकूब सभा शु वार दनांक ०३/०१/२०१४ 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 राहलू  - सभापती 
२) मा. शांत िशतोळे  

३) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

४) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 
यािशवाय मा.टेकाळे, मा.कुलकण  – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 

मा.लडकत – कायकार  अिभयंता, डॉ.मनोज देशमुख – वै क य अिध क, मा.पाट ल – शासन 
अिधकार  ( शा.)  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 
अ) दनांक १५/११/२०१३, ०६/१२/२०१३ व ०९/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का 

.१२ )  सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

ब) दनांक ०६/१२/२०१३ व ०९/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .१३ ) 
   सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
---------- 

 

ठराव मांक : १७४             वषय मांक : १ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग : शासन 

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे  
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/९४१/२०१३, द.१६/०७/२०१३ 

             वषय - ी. सितश कुलकण , मु य अिधकार  गट अ यांचे सहा. आयु , पंपर  िचंचवड  

             महानगरपािलका या पदावर ल मुदतवाढ बाबत ....  
वषय मांक १ चा वचार पढु ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १७५             वषय मांक : २ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग : शासन 

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे  
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/९४२/२०१३, द.१६/०७/२०१३ 

वषय - ी. ाने र ढेरे, मु यािधकार  ेणी-१ यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड 

        महानगरपािलका या पदावर ल मुदतवाढ बाबत. 
  वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : १७६             वषय मांक : ३ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग : शासन 

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१०४७/२०१३, द.०३/०८/२०१३ 

वषय -  ी. गायकवाड भानुदास पांडूरंग, उप ज हािधकार  यांचे सहा.आयु ,  पंपर   

      िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ल िनयु बाबत ...  
वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : १७७             वषय मांक : ४ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग : शासन 

सुचक : मा.िनलेश बारण े     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/८११/२०१३, द.२१/०६/२०१३ 

          वषय - ी. मोद  भीमराव भोसले,़ उपसंचालक, व  व लेखा सेवा (व र ) गट-अ 

              यांचे मु यलेखापाल, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ितिनयु ने 

              केले या िनयु स मुदतवाढ िमळणेबाबत.. 
वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : १७८             वषय मांक : ५ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग : शासन 
सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . 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 ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक : १७९                 वषय मांक : ६ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग : शासन 

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१२५७/२०१३, द.१७/०९/२०१३ 

       वषय - ी. शांत शरद खांडकेकर, मु यािधकार  (गट-अ) यांचे सहा.आयु ,  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ल िनयु बाबत ....  

वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक : १८०             वषय मांक : ७ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग : शासन 
सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/७/का व/१०२८/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवाभरती व सेवांचे वग करण) िनयम  

       २०१३ बाबत. 
      वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक : १८१             वषय मांक : ८ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग : शासन 

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/७/का व/१०२९/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वभागांतगत आ थापनेवर ल सव पदांचा 
       आढावा घेऊन न वन पदां या पद िनिमतीबाबत... 

वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 
 

ठराव मांक : १८२                   वषय मांक : ९ 

दनांक : ०३/०१/२०१४      
सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 
संदभ : मा.वैशाली काळभोर, मा.साधना जाधव यांचा ताव - 
       ी. भाकर नामदेव वाघेरे – नगरसेवक यांनी ते आजार  अस याने दनांक १८/१२/२०१३ 
या मा. डा सिमती सभेस तसेच दनांक २०/१२/२०१३ या मा.महापािलका सभेस उप थत राह ू

शकणार नस यामुळे सभेस अनुप थत राह या या वनंती अजास मा यता देणेत येत आहे.            

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १८३                   वषय मांक : १० 

दनांक : ०३/०१/२०१४      

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 
संदभ : मा.वैशाली जवळकर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 
       ी. शांत िशतोळे यां या  दनांक २०/१२/२०१३ या मा.महापािलका सभेस वैय क 
कारणा तव अनुप थत राहणे या वनंती अजास मा यता देणेत येत आहे.            

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

 

ठराव मांक : १८४                   वषय मांक : ११ 

दनांक : ०३/०१/२०१४      

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.साधना जाधव, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 
       ी.िनलेश बारणे यां या  दनांक २०/१२/२०१३ या मा.महापािलका सभेस वैय क 
कारणा तव अनुप थत राहणे या वनंती अजास मा यता देणेत येत आहे.            

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

 

ठराव मांक : १८५             वषय मांक : १२ 

दनांक : ०३/०१/२०१४      

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 
संदभ : मा.शैलजा िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव -  

    मनपा या ड भागातील उ ानांची करकोळ द ती वषयक व लहान मोठ  वकासाची कामे ु
करणे या कामासाठ  मनपा या सन २०१३-१४ या भांडवली खचा या अंदाजप काम ये पान 
.४५४, अनु. .३० वर थाप य उ ाने या लेखा िशषकाअंतगत र. .१५,००,०००/- तरतूद आहे.  
पंपळे गुरव येथील आर ण .३५२ राजमाता जजाऊ उ ानासाठ  बु ज व तटबंद चा समावेश 
असलेले मु य वेश ार बांधणेसाठ  अंदाजप क य र कम पये १,००,००,०००/- अपे त आहे.  या 
कामासाठ  आव यक र. .१,००,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  फ ) या र कमेस मा.महापािलका 
सभेची शासक य 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 : १८६             वषय मांक : १३ 

दनांक : ०३/०१/२०१४      
सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 
संदभ : मा.शैलजा िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव - 

       पंपळे गुरव येथील हॉटेल सृ ी समोर ल जागेत उ ान वकसीत करणे या कामासाठ  
मनपा या सन २०१३-१४ या भांडवली खचा या अंदाजप काम ये पान .४६५, अनु. .११४ वर 
थाप य उ ाने या लेखािशषका अंतगत र. .४५,००,०००/- तरतूद आहे.  या कामासाठ  थाप य 



 7 
वभागामाफत र. .१,८०,००,०००/- ची िन वदा काढणेत आली आहे.  तथा प ३ एकर जागेवर 
संपूण उ ानाचे आर ण वकसीत करणेसाठ  अंदाजे र. .५,००,००,०००/- चा खच अपे त आहे.  
या कामासाठ  आव यक शासक य मा यता र. .५,००,००,०००/- मधून र. .१,८०,००,०००/- वजा 
जाता उव रत र. .३,२०,००,०००/-(अ र  र. .तीन कोट  वीस लाख फ ) या रकमेस शासक य 
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 : १८७             वषय मांक : १४ 

दनांक : ०३/०१/२०१४       

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 
संदभ : मा.वैशाली काळभोर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 
       . .५३ वाकड मधील शाळा इमारतीची थाप य वषयक द ती करणे या कामाची ु
िन वदा थाप य वभागामाफत काढणेत आलेली आहे.  या कामामधून याच भागातील हातोबा 
मंद रामागील उ ानालगतची रटेिनंग वॉल बांधून देणेस व थाप य वभागामाफत रटेिनंग वॉलचे 
काम पूण करणेबाबतची कायवाह  तातड ने करणेस 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/ ०९ /२०१४ 

दनांक - ०४ / ०१ / २०१४ 
 
 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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


