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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती वशेष सभा 
कायप का मांक - २१ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २१/०७/२०१५                      वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची वशेष सभा मंगळवार दनांक 
२१/०७/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके 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. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

३) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 
 

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

  
 
 
मा.सभापती - सभाकामकाजाचेवेळ  सभाकामकाज उरकणेकामी आव यक गणसं या  

            सभागृहात नसलेने गु वार दनांक ३०/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.४५ पयत  

            सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
  

---------- 
 
 
 

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती वशेष सभा 
कायप का मांक - २१ 

सभावृ ांत 

( दनांक २१/०७/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ३०/०७/२०१५                              वेळ – दुपार  २.४५ वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमती दनांक २१/०७/२०१५ ची तहकूब वशेष 
सभा गु वार दनांक ३०/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.४५ वाजता महापािलके 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. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

३) मा. वाबळे संजय म हारराव 

४) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

६) मा. मासुळकर समीर मोरे र 

७) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डोईफोडे – सहा.आयु , 
मा.बहा रपुरे – सहा.समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
                     खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा.मंदा कनी ठाकरे         अनुमोदक – मा. भाकर वाघेरे 
 
 भारताचे माजी रा पती भारतर  डॉ.ए.पी.जे.अ दुल कलाम यांचे द:ुखद  िनधन झालेले असलेने 
यांना सभेत दांजली वाहून शु वार दनांक ३१/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा.पयत सभा तहकूब 

करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
मा.सभापती - शु वार दनांक ३१/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा.पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
  

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती वशेष सभा 
कायप का मांक - २१ 

सभावृ ांत 

( दनांक २१/०७/२०१५ व ३०/०७/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - ३१/०७/२०१५                      वेळ – दुपार  २.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची तहकूब वशेष सभा शु वार 
दनांक ३१/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महापािलके 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. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वसंत (नाना) आनंदाराव ल ढे 

३) मा. सौ.ठाकरे मदंा कनी अजुन 

४) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

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

---------- 
 

ठराव मांक – १०४      वषय मांक – १ 
दनांक – ३१/०७/२०१५     वभाग – शासन 

सुचक – मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक – मा. वमलताई जगताप 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५९९/२०१५, द.१४/०७/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर “ ी रोग व सूतीशा  त ”  

अिभनामाची ४ पदे पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये 
शासन मंजूर असून स थतीत र  असलेले एक पद पदो नतीने भरणेकर ता दनांक 
१७/०६/२०१५ रोजी पदो नती सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती.  तुत या 
पदो नती सिमतीने “ ी रोग व सूतीशा  त ”  पदावर पदो नती दे यासाठ  अहताधारक 
“वै क य अिधकार ”  पदावर ल अिधका-याची शै णीक अहता, सेवाजे ता, गोपनीय अहवाल, 
आर ण व अनुभव कलावधी इ. सेवा वषयक तपिशल पडताळून डॉ.जॉन वलसा सुिनल यांना 
खुला या वगामधून “ ी रोग व सूतीशा  त ” या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० 
ेड वेतन र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता देणेकामी 
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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 – १०५      वषय मांक – २ 

दनांक – ३१/०७/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 

सुचक – मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक – मा.वसंत ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .इ ेका/पाप/ु९/का व/२९/२०१५, द.१४/०७/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे -  

  भाग .७ च-होली मधील चो वसावाड  या भागातील आर ण .२/२५ हे पा या या 
उंच टाक साठ  मनपाचे भागश: मंजूर वकास आराखडयाम ये आहे. यापैक  पा या या 
टाक साठ  ३१५२ चौ.मी.व र ता ३४८ चौ.मी. असे एकूण ३५०० चौ.मी. जागा मनपाचे ता यात 
मा.उपसंचालक नगररचना यांचे दनांक ३१/०३/२०१२ चे प ा वये घे यात आलेली आहे.  
आर ण .२/२५ चे एकूण जागेपैक  साधारण ५०% जागा स थतीत ता यात आलेली 
अस याने सदरचे मनपाचे जागेवर अित मण होऊ नये या कर ता या वभागाकड ल 
(िन.नो. .७/६९-२०१३-१४ िन.र. .१४,००,००२/-) सदरचे जागेस िसमािभंत बांध याचे कामाचे 
आदेश द.२१/०७/२०१४ अ वये १२ म हने मुदतीने दे यात आलेले आहेत.  स थतीत 
सदरची ५०% ता यात आले या जिमनीवर िसमािभंत बांधणेसाठ  कुठलाह  पाहोच र ता 
अ त वात नाह .   आर त जागेपयत जाणेसाठ  र ता नसलेने ता यात आले या ५०% 
जागेवर काम सु  करता येत नाह .  तर  सदरचे काम या ठकाणी जाणेसाठ  र ता झालेनंतर 
चालू करता येईल.  तथा प मा.नगरसद य यांनी सदरचे काम स थतीत च-होली येथील 
पा याची टाक वर करावे असे सुच वले आहे. (िचंचवड देव थान या जागेवर या पूव च महारा  
जीवन ािधकरणा या जु या टाक जवळ मनपा माफत पा याची टाक  बांधणेत आलेली आहे) 
पा याची टाक चे सुर तते या ीने सदरचे जागेवर हणजेच देव थानचे जागेत वर नमुद 
के या माणे चो वसावाड  ऐवजी च-होली टाक  येथे िसमािभंत बांधणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०६      वषय मांक – ३ 

दनांक – ३१/०७/२०१५      

सुचक – मा.वसंत ल ढे     अनुमोदक – मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ – मा.अ ण बो-हाडे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव - 
       मा.महापािलका सभा ठराव मांक २८१२ दनांक २०/०८/१९९४ अ वये डॉ.एस.एस. 
गोरे, पशुधन वकास अिधकार  यांची सेवा सावजिनक हतासाठ  महानगरपािलका अ थापनेवर 
वलीन करणेत आलेली आहे.  पशुवै क य वभागाम ये “ पशुवै क य अिधकार  ” १९९८ 
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पासून महानगरपािलका आ थापनेवर वग-२ या ेणीम ये  “शाखा मुख” हणून कायरत 
आहेत.  पशुवै क य अिधकार  यांचा खाजगी दवाखाना नाह  अथवा ते खाजगी यवसाय 
कर त नस यामुळे वै क य े ातील सव मे डकल ऑ फसस यांना या माणे यवसायरोध 
भ ा दला जातो या माणे िनयमानंुसार पशुवै क य अिधकार  यांना यवसायरोध भ ा 
स या दे यात येत आहे आ ण या पुढे देखील यवसायरोध भ ा 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. 
---------- 

                                                                                  
 

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

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५८२/२०१५ 

दनांक : ०१/०८/२०१५                                                                
                          

                
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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