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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 

मा. वधी सिमती सभा 
कायप का मांक – १८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक : २१/०२/२०१४                                              वेळ : दपार  ु १२.०० वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक २१/०२/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 
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. मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 

४) मा. जाधव साधना रामदास 

५) मा. शांत िशतोळे 

६) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

७) मा. काळजे िनतीन ताप 

८) मा. बारणे िनलेश हरामण 
  

यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

 

उप थत स मा. सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात दाखल 
क न घेणेत आल.े 
 

वषय .४) सभा आयोजनाबाबत - मा.शैलजा िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव. 
 

वषय .५) भाग .३१,३२, व ३७ इ. ठकाणी व वध मनपा काय मासाठ  मंडप यव था व  

           अनुषंिगक कामे करणे, कामाचे सुधा रत अंदाजप काबाबत. 
वषय .६) कामाचे ठकाण बदल करणेबाबत - मा. करण मोटे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा  

    ताव. 
 

वषय .७) भाग .९ संभाजीनगर म ये भूमीपुजन, सां कृितक काय म, जयंती, पु यितथी  

           इ. मनपा समारंभासाठ  मंडप व टेज यव था करणेबाबत - मा. करण मोटे,  

           मा. शांत िशतोळे यांचा ताव. 
वषय .८) भाग .१० अजंठानगर व आकुड म ये मंडप वषयक कामे करणेबाबत - मा. करण  

    मोटे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव. 
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वषय .९) भाग .२६ काळभोरनगर व मोहननगरम ये मंडप वषयक कामे करणेबाबत - 

    मा. करण मोटे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव. 
वषय .१०) “ ब ” व “ ड ” भाग काय े ातील अनािधकृत जा हरात फलक काढन टाकणेचे ू  

           कामाचे खचास शासक य मा यता देणेबाबत - मा. शांत िशतोळे, मा.िनलेश बारणे  

           यांचा ताव. 
 
 

---------- 
 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा.साधना जाधव 
 

 दनांक २१/०२/२०१४ दपार  ु १२.०० वा. ची सभा बुधवार दनांक २६/०२/२०१४ रोजी 
दपार  ु ३.०० पयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

सभापती - दनांक २१/०२/२०१४ दपार  ु १२.०० वा. ची सभा बुधवार दनांक २६/०२/२०१४  

         रोजी दपार  ु ३.०० पयत 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  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १८ 
सभावृ ांत 

( दनांक २१/०२/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक : २६/०२/२०१४                                              वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक २१/०२/२०१४ 
ची तहकूब सभा बुधवार दनांक २६/०२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारती मधील 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. मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 

४) मा. शांत िशतोळे 

५) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

६) मा. काळजे िनतीन ताप 

७) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 

यािशवाय मा.कुलकण  – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.केदार  – 
कायकार  अिभयंता, मा.पाट ल – शा.अिधकार  ( शा.) हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 

अ) दनांक १७/०१/२०१४, ०७/०२/२०१४ व १०/०२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
मांक १६) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

आ) दनांक ०७/०२/२०१४ व १०/०२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १७) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक : २१८             वषय मांक : १ 

दनांक : २६/०२/२०१४     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 १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : २१९                 वषय मांक : २ 

दनांक : २६/०२/२०१४     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 २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक : २२०              वषय मांक : ३ 

दनांक : २६/०२/२०१४     वभाग : आकाशिच ह परवाना 
सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आप/७/का व/८१/२०१४, द.०७/०२/२०१४ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेनुसार - 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३-१४ या अंदाजप कात परवाना वभागाचे खच 
अंतगत अनिधकृत जा हरात फलक तथा संबंिधत खच या लेखािशषातगत पानांक ७३ वर अ. .६ 
तरतूद करणेत आलेली न हती.  तथा प शहरातील अनिधकृत जा हरात फलक काढून टाकणेची 
मो हम सु  करणेत आली असून यासाठ  थम ट यात अ व क भाग कायालयाचे े ातील 
अनिधकृत फलक काढन टाकणेची कायवाह  करणेसाठ  अ भाग े ाक रता रू . .७,८०,७३३/- व 
क भाग े ाक रता र. .१२,१४,४५४/- असा एकूण खच र. .१९,९५,१८७/- वचारात घेता 
परवाना वभागांतगत इतर लेखािशषावर उपल ध असलेली तरतूद र. .२०,००,०००/- मा. थायी 
सिमती सभा ठराव मांक ५२९० दनांक १७/१२/२०१३ तसेच आदेश 
.आप/७/का व/१५७/२०१३, द. ३०/१२/२०१३ अ वये वग करणेत आलेली आहे.  या माणे 

अनिधकृत जा हरात फलक तथा संबंिधत खच या लेखािशषावर तरतूद उपल ध आहे यास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे.  तसेच प.ंिच.ंम.न.पा. या “अ” व  “क” भाग काय े ातील 

अनािधकृत जाह रात फलक काढन टाकणेसाठ चे कामाकर ता रू . .४९,००,०००/- (अ र  
र. .एकोणप नास लाख फ ) पयतचे 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. 
---------- 
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सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक : २२१              वषय मांक : ४ 

दनांक : २६/०२/२०१४      

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा.साधना जाधव 

संदभ : मा.शैलजा िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव - 

 मा. वधी सिमतीची पा क सभा आगामी द.०७/०३/२०१४ द.ु१२.०० वा. ऐवजी शु वार 
दनांक ०७/०३/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : २२२              वषय मांक : ५ 

दनांक : २६/०२/२०१४     वभाग : इ े य कायालय 

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनतीन काळजे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ/ था/का व/१८/२०१४, द.१३/०२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  मनपाचे इ े य कायालयाचे भाग .३१,३२ व ३७ इ. ठकाणी व वध मनपा 
काय मासाठ  मंडप यव था व अनुषंिगक कामे करणेकामी येणा-या खचाचे र. .१६,९०,०००/- 
(अ र  र. .सोळा लाख न वद हजार फ ) चे सुधार त पूवगणनप कास व या माणे काम 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य. 
---------- 

 

ठराव मांक : २२३              वषय मांक : ६ 

दनांक : २६/०२/२०१४      

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 

संदभ : मा. करण मोटे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव - 

  सांगवी वॉड .५९ मधील शौचालयाचे द ती कामाचे आदेश िनगत केलेले आहेतु .  
परंतु या कामातून सांगवी करसंकलन इमारती मधील िनयो जत UPSC पधा प र ा क ाची 
थाप य वषयक आव यक कामे कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : २२४              वषय मांक : ७ 

दनांक : २६/०२/२०१४      

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 

संदभ : मा. करण मोटे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 

  भाग .९ संभाजीनगरम ये भूमीपुजन, सां कृितक काय म, जयंती, पु यितथी इ. 
मनपा समारंभासाठ  मंडप व टेज यव था करणेकामी कामाचा आदेश मे.कुबेरा एंटर ाईजेस 
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यांना आदेश .अ /िन/का व/१००६/२०१३, द.१२/११/२०१३ अ वये देणेत आलेले असून 
सदरचे कामाची िन वदा र. .७,००,२७९/- इतक  आहे.  व िन वदा दर ५.५४९% कमी आहे.  
तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधा रत खच र. .२२,००,०००/- 
(अ र  र. .बावीस लाख फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : २२५              वषय मांक : ८ 

दनांक : २६/०२/२०१४      

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 

संदभ : मा. करण मोटे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 

  भाग .१० अजंठानगर व आकुड म ये मंडप वषयक कामे करणेकामी कामाचे आदेश 
मे.कुबेरा एंटर ाईजेस यांना आदेश .अ /िन/का व/१०१४/२०१३, द.१२/११/२०१३ अ वये 
देणेत आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा र. .५,६०,२२४/- इतक  आहे.  व िन वदा दर 
५.५४९% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा 
सुधा रत खच र. . १८ लाख (अ र  र. .अठरालाख फ ) चे शासक य खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक : २२६              वषय मांक : ९ 

दनांक : २६/०२/२०१४      

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 

संदभ : मा. करण मोटे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 

  भाग .२६ काळभोरनगर व मोहननगरम ये मंडप वषयक कामे करणेकामी कामाचे 
आदेश मे.कुबेरा एंटर ाईजेस यांना आदेश .अ /िन/का व/१०१२/२०१३, द.१२/११/२०१३ अ वये 
देणेत आलेले असून सदरचे कामाची िन वदा र. .५,६०,२५०/- इतक  आहे.  व िन वदा दर 
५.५५०% कमी आहे.  तर  सदर कामाची िनकड व आव यकता पाहता सदरचे कामाचा सुधा रत 
खच र. . १८,००,०००/- (अ र  र. .अठरालाख फ ) चे शासक य खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक : २२७              वषय मांक : १० 

दनांक : २६/०२/२०१४      

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

संदभ : मा. शांत िशतोळे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव - 

 पं.िचं.म.न.पा. या आकाशिच ह परवाना वभागाचे अंतगत “ब” व  “ड” भाग 
काय े ातील अनािधकृत जाह रात फलक काढन टाकणेसाठ चे कामाकर ता रू . .४९,००,०००/-  

(अ र  र. .एकोणप नास लाख फ ) पयतचे 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. 
---------- 

 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर 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/ २३५ /२०१४ 

दनांक -  ०१ / ०३ / २०१४ 
 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

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

 


