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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक  २०  

सभावृ ांत  

दनांक : ०१/०३/२०१३          वेळ : दपार  ु ३.०० वाजता 
 
  

  पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०१/०३/२०१३ 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. †ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

४) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

५) मा. नेटके सुमन राज  

६) मा. आ हाट धनंजय मुरलीधर 
    

या िशवाय मा.सावंत - सह आयु ,  मा.डॉ.गायकवाड - .आरो य वै क य अिधकार , 
मा. चाकणकर - भार  नगरसिचव, मा.माछरे - वशेष अिधकार , मा.शरद जाधव - कायकार  
अिभयंता हे अिधकार  उप थत होते. 

 
---------- 

 
 

    दनांक १५/०२/२०१३ व २१/०२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .१९ )  

    सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 

ठराव मांक : १२०        वषय मांक : १ 

दनांक : ०१/०३/२०१३      वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक : मा. जत  ननावरे      अनुमोदक : मा. सुमन नेटके 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/ड/१५/१२/२०१३, द.२४/०१/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

             थिनक स मा. नगरसद य व स माननीय नगरसद या यांची मागणी वचारात 

घेता जुनी सांगवी येथील जुनी ६ लाख लीटर मतेची टाक  पंप हाऊस व संप पाडून  
 
 
 
 



 2 

न वन १५ लाख िलटर मतेची नवीन उंच टाक  बांधणेकामी येणा-या र. . 
१,१५,९५,६३३/- (अ र  र. .एक कोट  पंधरा लाख पं या णव हजार सहाशे तेहतीस 
फ  ) चे खचास 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 : १२१        वषय मांक : २ 

दनांक : ०१/०३/२०१३      वभाग – शासन  

सुचक : मा.िनतीन लांडगे      अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१६३/२०१३, द.१६/०२/२०१३ 

                वषय -  उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखाप र क) या पदावर पदो नतीने  

                    करावया या नेमणूक स मा यता िमळणेबाबत. 
  वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक : १२२        वषय मांक : ३ 

दनांक : ०१/०३/२०१३      वभाग – वाय.सी.एम.एच.  

सुचक : मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/ACAD/२५/२०१३, द.२०/०२/२०१३ 

          मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
        MUHS-PCMC P.G.Institite साठ  तावा सोबतचे प  अ म ये नमूद  

केले या ५४ पदनामाची ३३२ पदापैक  आव यक असणारा Teaching व Ancillary   

टाफ प  ब म ये नमूद के या माणे एकूण २६ पदनामाची १९८ पदे िनमाण के यास  

अंदाजे दरवष  र. .१३,७५,९२,०००/- एवढा खच अपे त असून  सदरची पदिनिमती  

करणेस व याकामी येणा-या 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. 
---------- 

ठराव मांक : १२३        वषय मांक : ४ 

दनांक : ०१/०३/२०१३      वभाग – शासन  

सुचक : मा.सुमन नेटके      अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१८३/२०१३, द.२१/०२/२०१३ 

                वषय -  सहा य आयु  पदावर पदो नतीने करावया या नेमणूक स मा यता  

              िमळणेबाबत. 
  वषय मांक  ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक : १२४        वषय मांक : ५ 

दनांक : ०१/०३/२०१३      वभाग – डा 
सुचक : मा.धनंजय आ हाट      अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 
संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/१/का व/३०१/२०१३,  

          द.०६/०२/२०१३ 

  २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/०२/२०१३ ठराव मांक ४७ 

 तावात स व तर डा धोरण मसुदा प रिश  - अ,  डा धोरण मसुदा  

प रिश  - ब, डा धोरण मसुदा प रिश  - क, डा धोरण मसुदा प रिश  - ड, 
म ये नमुद केले माणे मनपा डा धोरण मसु ास मा यता देणेकामी मा. थायी  

सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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/ २२८ /२०१३ 

दनांक : ०१/०३/२०१३  
        

 
 
 
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 


