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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक ४  

सभावृ ांत 
 

दनांक १९/०७/२०१३                     वेळ -  दपारु  ३.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा  शु वार 

दनांक १९/०७/२०१३ रोजी दपारु  ३.०० 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. 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.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

९) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 

यािशवाय मा.गावडे – नगरसिचव, मा.पाट ल – शासन अिधकार , मा.डॉ.रॉय – 
आरो य वै कय अिधकार , मा.जंुधारे – उप अिभयंता  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
------------- 

 
उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजात दाखल 

क न घेणेत आला. 
 

वषय मांक ७) मा.नंदा ताकवणे यांचा अज मनपा सभा अनुप थतीबाबत.. 
 

---------- 
 
 

दनांक ०५/०७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .३) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 
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ठराव मांक :२०           वषय मांक : १ 

दनांक : १९/०७/२०१३     वभाग – शासन 

सुचक : मा.साधना जाधव      अनुमोदक : मा. िनतीन काळजे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे . शा/१/का व/५०३/२०१३, द.२२/४/२०१३  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

ी.जंुधारे ानदेव रामचं , उपअिभयंता, थाप य यांना पे बँड र. . १५६०० -  

      ३९१०० ेड पे र. .६६०० या वेतन ेणीम ये कायकार  अिभयंता, थाप य या  

पदावर पदो नतीने नेमणुक दे यास 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 :२१           वषय मांक : २ 

दनांक : १९/०७/२०१३    वभाग – म यवत   सा ह य भांडार 

सुचक : मा.वैशाली काळभोर      अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे .मसाभां/भांडार/१/का व/१५२/२०१३, 
      द.११/६/२०१३  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपाचे णालयातील हायपोसो युशन / िनकामी भंगार सा ह याची अंदाजे 
कंमत र कम पये ७,१६,०७६/- इतक  येत आहे.  ह  कंमत र. .५००/- पे ा 
जा त अस याने या सा ह याची व  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक :२२           वषय मांक : ३ 

दनांक : १९/०७/२०१३     वभाग – शासन 

सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर           अनुमोदक : मा.  िनलेश बारणे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे . शा/१/का व/८११/२०१३, द.२१/६/२०१३       
वषय – ी. मोद  िभमराव भोसले, उपसंचालक व  व लेखा सेवा गट अ यांच े

           मु यलेखापाल पदावर ितिनयु ने केले या िनयु स मुदतवाढ  
            िमळणेबाबत.. 

                            वषय मांक ३ चा वचार दनांक ६/९/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत  

                       यावा. 
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक :२३           वषय मांक : ४ 

दनांक : १९/०७/२०१३     वभाग – शासन 

सुचक : मा.साधना जाधव      अनुमोदक : मा. करण मोटे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३, 
       द.२१/०६/२०१३  

      वषय -  डॉ.के. अिनल रॉय,वै क य  अिधकार  यांना आरो य वै क य अिधकार    

              या पदावर पदो नतीने करावया या नेमणुक स मा यता िमळणेबाबत.. 
  वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
 

ठराव मांक :२४           वषय मांक : ५ 

दनांक : १९/०७/२०१३     वभाग – पयावरण अिभयां ीक  

सुचक : मा. शांत िशतोळे        अनुमोदक : मा. भाऊसाहेब भोईर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे .पअक/१०/का व/६२५/२०१३, द.८/७/२०१३ 
वषय : पंपर  िचंचवड शहरातुन पवना नद चे पा  व छ करणेबाबत.. 

                 वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
                     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 

ठराव मांक :२५           वषय मांक : ६ 

दनांक : १९/०७/२०१३          वभाग – बी आर ट  एस थाप य 

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे . था/काअ/५००/२०१३, द.२/७/२०१३  

वषय : देह आळंद  र ता साखळ  ु ३० मी.   ड .पी. माणे उवर त काम करणेबाबत.. 
                 वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 
 

ठराव मांक :२६           वषय मांक : ७ 

दनांक : १९/०७/२०१३              वभाग – 

सुचक : मा. करण मोटे       अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर 

संदभ : मा. करण मोटे,मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव.. 
 सौ. नंदा वकास ताकवणे यांचे द. १५ जुलै २०१३ चे वनंती अजानुसार 

घरगुती कारणामुळे २० जुलै २०१३ रोजी होणा-या मा.महापािलका सभेची अनुप थती 
मा य करणेत येत आहे.  
                      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/ ६९७  /२०१३ 

दनांक - २५/०७/२०१३   
        

 

 
 

 

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


