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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक १५ 

सभावृ ांत 
 
दनांक -  ०३/०१/२०१४                     वेळ – दपार  ु १२.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०३/०१/२०१४ 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. 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  अिभयता, डॉ.मनोज देशमुख – वै क य अिध क, 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 .३ : नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या अपंग क याण 
योजनेतील व वध क याणकार  योजनांम ये सुधा रत बदल करणेबाबत. 

वषय .४: भाग .२३ िचंचवड येथील आर ण .२२७ िसट  स ह नं.९६५ येथे तालेरा  
            णालयाचे इमारतीचे काम करणेचे खचास शासक य मा यता देणेबाबत – मा.शैलजा 

िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव.  
वषय .५: नगरसिचव वभागासाठ  न वन टाटा सुमो वाहन खरेद  करणेबाबत - मा.शैलजा 

िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव. 
वषय .६: पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वायसीएम हॉ पटल मधीत पो टमाटम वभागात 

काम करणा-या कमचा-यांना कामकाज देणेबाबत – मा. शांत िशतोळे, मा.िनलेश 
बारणे यांचा ताव. 

वषय .७: . .५३ मधील प म बाहयवळण मागावर ल स.नं. १५६ पासून वाकडकर व तीकडे 
जाणारा र ता वकिसत करणेबाबत – मा.शैलजा िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा 

ताव. 
वषय .८: सहा.समाज वकास अिधकार   पदावर काम करणा-या कमचा-यास पदो नती देणेबाबत 

– मा. शांत िशतोळे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
---------- 
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ठराव मांक : १८८             वषय मांक : १ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग – ड मु यालय थाप य 

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/ड.म.ु/१/का व/२४७६/२०१३, द.०९/१२/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

           थेरगाव गावठाण र ता वकसीत करणेकामी येणा-या र. .१,८७,५०,०००/- (अ र  र. .एक   

कोट  स याऐंशी लाख प नास हजार फ  ) चे पुवगनणप कास व  या माणे काम 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. 
---------- 

ठराव मांक : १८९             वषय मांक : २ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग – अ भाग थाप य  
सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/अ /का व/२४६८/२०१३, द.१८/१२/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

       भाग .१५ मधील अंतगत र यांना टॉम वॉटर पाईप लाईन टाकणेकामी येणा-या 
र. .४९,९८,४४०/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख अ ठया णव हजार चारशे चाळ स फ  ) चे 
पुवगनणप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 
 

ठराव मांक : १९०             वषय मांक : ३ 

दनांक : ०३/०१/२०१४     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ना वयो/५/का व/१७७/२०१३, द.२६/१२/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

       नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध क याणकार  योजना राब व यात 
येतात याम ये काह  योजना बंद करणे, काह  योजनांम ये सुधारणा करणे व न वन योजना सु  
करणे ता वत असून अपंग क याणकार  योजनेतील व वध क याणकार  योजनेम ये सुधा रत 
बदल करणेकामी तावा सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते २ योजनांना मा यता घेणकेामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १९१             वषय मांक : ४ 

दनांक : ०३/०१/२०१४       

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 

संदभ : मा.शैलजा िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
      भाग .२३ िचंचवड येथील आर ण .२२७ िसट  स ह नं.९६५ येथे तालेरा   णालयाचे 
इमारतीची कामे करणे या कामा या अंदाजप क य र. .४९,९८,४००/- चे खचास शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 

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

ठराव मांक : १९२             वषय मांक : ५ 

दनांक : ०३/०१/२०१४       

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 

संदभ : मा.शैलजा िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
       पंपर  िचंवचड महानगरपािलके या नगरसिचव वभागाकडे स या अ त वात असलेले 
एमएच १४ - ९५८० टाटा सुमो वाहन हे खुप जुने झाले असून यांची वारंवार द ती करावी ु
लागते. यामुळे कायालयीन कामकाजाम ये य यय येत अस याने नगरसिचव वभागासाठ  एक 
न वन टाटा सुमो वाहन (TATA Sumo Gold CX PS BS IV) मे.टाटा मोटस िल. यांचेकडून थेट 
प दतीने खरेद  करणे व याकामी शासक य दराने येणारा खच र. .५,६७,५८२/- ( अ र  र. .पाच 
लाख सदस  हजार पाचशे याऐंशी फ  ु ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : १९३             वषय मांक : ६ 

दनांक : ०३/०१/२०१४       

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा. शांत िशतोळे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव - 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल कमचार  ी.संभाजी िभमा िशंदे, सफाई 
कामगार, वभाग – पो टमाटम वायसीएम हॉ पटल, पंपर  व या वभागा या कमचा-यांबाबत 
मा.उ च यायालय मुंबई यांनी दले या आदेशानुसार ( रट पट शन मांक २८८१/२०१२) 
कामकाज हावे व या माणे सदर व इतर पा  कमचा-यांस पदा माणे नेमणूक हावी याकर ता 
सदर ताव मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा अशी ि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 : १९४             वषय मांक : ७ 

दनांक : ०३/०१/२०१४       
सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 

संदभ : मा.शैलजा िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
       . .५३ मधील प म बाहयवळण मागावर ल स.नं. १५६ पासून वाकडकर व तीकडे 
जाणारा १८.०० मी. ड .पी.र ता वकिसत करणे या कामा या नावाचा महानरगपािलके या मंजूर 
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अथसंक पम ये समावेश नाह .  सदर कामाचे सन २०१३-१४ या मनपा या सुधा रत 
अथसंक पात हजन २००५ या लेखािशषा अंतगत समावेश क न आव यक तरतूद उपल ध 
करणे या कायवाह स अिधन राहन सदर कामाचे अंदाजप क य रू . .३,०५,२२,०००/-(अ र  र. .तीन 
कोट  पाच लाख बावीस हजार फ  ) शासक य 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 : १९५             वषय मांक : ८ 

दनांक : ०३/०१/२०१४       

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे 

संदभ : मा. शांत िशतोळे, मा. शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 
       समाजसेवक पदाव न सहा.समाज वकास अिधकार , सहा यक समाज वकास अिधकार  
पदाव न समाज वकास अिधकार  असा पदो नतीने सोपन अस याने सहा यक समाज वकास 
अिधकार  या पदावर ३ वष काम करणा-या कमचा-यांस समाज वकास अिधकार  वग – २ या 
पदावर पदो नती देऊन अशी अहता ठर वणेस व सदर पद १००% पदो नतीने भरणेस तसेच समाज 
वकास अिधकार  हे वग – २ चे पद र  झाले आहे. यामुळे सदरचे पद तातड ने भरणेत यावे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता अंमलबजावणी करणेत यावी. 

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/ १० /२०१४ 

दनांक -  ०६ / 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.       


