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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक  २२  

सभावृ ांत  

दनांक : ०५/०४/२०१३          वेळ : दपार  ु ३.०० वाजता 
 
  

  पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०५/०४/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेत खालील 
स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. साद शे ट   -  सभापती 
२) मा. ननवरे जत  बाबा 
३) मा. सुपे आशा र वं  

४) मा. †ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

५) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

६) मा. नेटके सुमन राज  

७) मा. आ हाट धनंजय मुरलीधर 
    

या िशवाय मा. चाकणकर - भार  नगरसिचव, मा.लडकत, मा.दधेकर ु - कायकार  
अिभयता, मा.तुमराम - कायालय अिध क ( शा.), हे अिधकार  उप थत होते. 

 
---------- 

 

उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवळचे वषय सभाकामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल.े 

 

वषय .२)  सह आयु  या पदावर पदो नतीने करावया या नेमणूक स मा यता  

            िमळणेबाबत. 
 
वषय .३)  अ णासाहेब मगर टे डयम येथे केट मैदान वकसीत करणेचे 
           कामा या र. .७३,३८,२३४/- चे सुधा रत खचास मा यता िमळणेबाबत. 
 
वषय .४)  जवाहरलाल नेह  रा ीय नागर  पुनिनमाण अिभयान (JNNURM)  

      योजने अंतगत न वन कामांचे अहवाल रा य व क शासनाकडे सादर  

      केले या कामांना शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
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वषय .५)  वॉड .१० मोशी पुणे – आळंद  ते द नगर (काळ िभंत) र याचे  

डांबर करण करणेबाबत – मा. सुमन नेटके, मा. िनतीन लांडगे   
यांचा ताव.  

 
---------- 

 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा. सुमन नेटके          अनुमोदक - मा. आशा सुपे 
 

सोमवार दनांक ०८/०४/२०१३ रोजी सकाळ  ११.३० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
मा.सभापती - सोमवार दनांक ०८/०४/२०१३ रोजी सकाळ  ११.३० पयत सभा तहकूब  

            करणेत येत आहे. 
 
 
 
 
 

( साद शे ट  ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक  २२  

सभावृ ांत  

( दनांक ०५/०४/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक : ०८/०४/२०१३        वेळ : सकाळ  ११.३० वाजता 
 
  
  पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०५/०४/२०१३ 

ची तहकूब सभा सोमवार दनांक ०८/०४/२०१३ रोजी सकाळ  ११.३० वाजता 

महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 

आयो जत करणेत आली होती.  सभेत खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. साद शे ट   -  सभापती 
२) मा. ननवरे जत  बाबा 
३) मा. सुपे आशा र वं  

४) मा. †ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

५) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

६) मा. नेटके सुमन राज  

७) मा. आ हाट धनंजय मुरलीधर 
 

    

या िशवाय मा. चाकणकर - भार  नगरसिचव, मा.लडकत - कायकार  अिभयता, 
मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.पाट ल - शासन अिधकार  (आ था), हे अिधकार  
उप थत होते. 

 

---------- 
 

 

दनांक १५/०३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .२१ ) सभावृ ांत 

कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

 
---------- 
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ठराव मांक : १३१        वषय मांक : १ 

दनांक : ०८/०४/२०१३      वभाग – उ ान  

सुचक : मा. जत  ननवरे      अनुमोदक : मा.आशा सुपे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/९६/२०१३, द.०८/०३/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

ादेिशक व ान क  िचंचवड ( साय स पाक ) भाग - २ चे र. .१५,००,०००/-  

पयतचे पुवगणनप कास  शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले - 

 

ठराव मांक : १३२        वषय मांक : २ 

दनांक : ०८/०४/२०१३      वभाग – शासन  

सुचक : मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३८२/२०१३, द.२८/०३/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

  ी. झुरे पांडूरंग हणमंत यांना र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. . ६९०० या 
वेतन ेणीम ये सह आयु  ( Joint Commissioner )  या पदावर पदो नतीने नेमणूक देणेस 
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 : १३३        वषय मांक : ३ 

दनांक : ०८/०४/२०१३      वभाग – थाप य  

सुचक : मा.िनतीन लांडगे      अनुमोदक : मा.सुमन नेटके 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  क / था/का.अ./२००/२०१३, द.०१/०४/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 आ णासाहेब मगर टे डयम येथे केट मैदान तयार करणे या कामा या  

( मुळ िन वदा र. .५८,९८,२४६/-) र. .७३,३८,२३४/- चे सुधा रत अंदाजप कास व 
र. .१०,०७,९७४/- चं वाढ व खचास 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 : १३४        वषय मांक : ४ 

दनांक : ०८/०४/२०१३      वभाग – थाप य  

सुचक : मा.िनतीन लांडगे      अनुमोदक : मा.सुमन नेटके 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  जेएनएनयुआरएम/०३/का व/२२८/२०१३,  

       द.०५/०४/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

       जवाहरलाल नेह  रा ीय नागर  पुनिनमाण अिभयान (JNNURM) योजने अंतगत 
नवीन कामांचे अहवाल रा य व क शासनाकडे क पांचे ताव खालील माणे सादर 
केले या योजनांपैक  या योजनांना क शासनाकडून मा यता िमळेल यासाठ  ५०% 
िनधी अनुदान हणून क शासन व रा य शासनाकडून २०% िनधी अनुदान हणून 
पुढ ल २ वषात उपल ध होईल तर  क शासनाकडून व रा यशासनाकडून अनुदान 
िमळ या या ीने तावात नमुद कामांना शासक य मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
१. ताथवडे गाव येथे पाणीपुरवठा करणे.  

Water Supply Scheme for Tathwade under Scruting with SLNA 
६५.३५ कोट  

२ बसेस व बस टॉपसाठ  आय.ट .एस. णाली उभारणी करणे. 
Intelligent Transport Management System for BRTS 

४९.७१ कोट  

३ बी.आर.ट .एस. बस टेश स. BRTS - Bus Station ३३.६५ कोट  

४ पंपर  िचंचवड मनपा न या ह तील गावाम ये उव रत 
ठकाणी मलिन:सारण निलका टाकणे. 

Sewerage System for newly developed area of PCMC 

९७.३७ कोट  

५ पंपर  िचंचवड शहराम ये ( २४ x ७ माणे) पाणी पुरवठा 
करणे. Continuous ( 24 x 7 ) Pressurised water supply Project. 

२१३.७५ कोट  

                                                                       एकूण र कम पये     ४५९.८३ कोट  
 

  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 

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

 
 

ठराव मांक : १३५        वषय मांक : ५ 

दनांक : ०८/०४/२०१३     

सुचक : मा.सुमन नेटके         अनुमोदक : मा. िनतीन लांडगे 

संदभ : मा.सुमन नेटके, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव - 

       वॉड .१० मोशी पुणे - आळंद  ते द नगर ( काळ िभंत ) येथे डांबर करण 
करणे हे काम ता वत आहे.  सदर र ता ३ वषापुव  खड करण व बीबीएम करणेत 
आलेला आहे.  यामुळे सदर र याचे डांबर करणाचे काम ता वत करणेत आलेले 
आहे.  तथा प सदर वकास आराखडयातील र ता द नगर ( काळ िभंत ) ला जोड यास 
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ट .ड .आर. चे बद यात मनपा या ता यात ये यासाठ  कालावधी लागणार आहे.  
यामुळे ता वत र ता के यास सदर व तीस जाणेकर ता अ त वातील र याचा 

वापर होणार नाह .  यामुळे सदर ठकाण या कामाऐवजी याच भागातील काटेव ती, 
काळेजवाड , ताजणेमळा र ता, च-होली गावठाणात इ. ठकाण या र याचे डांबर करण 
कर याची आव यकता असलेने सदर वषयां कत काम द नगर ( काळ िभंत ) येथील 
र याऐवजी भागात इतर ठकाणीचे र ते डांबर करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 

 ( साद शे ट  ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ३७२ /२०१३ 

दनांक : ०८/०४/२०१३  
 
        

 
 
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 


