
 1 
        

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक १३ 

सभावृ ांत 
 
दनांक -  ०६/१२/२०१३                       वेळ – सकाळ  १२.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०६/१२/२०१३ रोजी सकाळ  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. मोटे करण बाळासाहेब 

२) मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 
३) मा. जाधव साधना रामदास 

४) मा. शांत िशतोळे  

५) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

६) मा. काळजे िनतीन ताप 

७) मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
 

यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.दधेकरु , मा.साळवी – कायकार  अिभयंता, 
डॉ.गुजर – वै क य अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 
सूचक –  मा.भाऊसाहेब भोईर     अनुमोदक – मा. वैशाली काळभोर 
 
   सभा भर वणेकामी नेमले या वेळ  मा. सभापती सभागृहात उप थत नसलेने शांत 
िशतोळे  यांची सभेचे अ य  हणून िनवड कर यात यावी. 

सदर सूचना सवानुमत ेमा य झाली. 
------------- 

 
( मा. शांत िशतोळे यांनी सभेचे अ य थान वकारल.े) 

 

---------- 
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उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले. 

 

वषय .१२) मा.सौ.मिनषा काळूराम पवार, नगरसे वका यांचा मा.महापािलका सभेस अनुप थत 

           राहणेस परवानगी िमळणेबाबतचा वनंती अज - मा. शांत िशतोळे, मा.साधना  
           जाधव यांचा ताव. 
वषय .१३) सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील वाहतूक सुधारणा वषयक कामांना शासक य 

मा यता िमळणेबाबत.  
वषय .१४) ब भागातील िचंचवड प रसरात वॉड सटर बांधणे व १० कलमी काय मासाठ  

आव यक कामे करणे. 
वषय .१५) पयटन वकास आराखडयांतगत मोरया गणपती मंद र प रसर, चापेकर मारक 

कामास सुधा रत शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
वषय .१६) भाग .१७ से. .२६ म ये नाटयगृह बांधणे. 
 

वषय .१७) पुणे आळंद  र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयत (इं ायणी नद ) वकास 
आराखडयातील र यावर सी.ड .व स  बांधणे.   

वषय .१८) पंपर  िचंचवड शहराचा एका मक पयटन  वकास आराखडा तयार क न याची 
ट याट याने अंमलबजावणी करणे. 

वषय .१९) पुणे आळंद  र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयत (इं ायणी नद ) वकास 
आराखडयातील र ता वकिसत करणे. 

 

---------- 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सूचक –  मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक – मा. करण मोटे 
 
 सोमवार दनांक ०९/१२/२०१३ दपारु  २.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमत ेमा य झाली. 
---------- 

मा.सभा य  -  सोमवार दनांक ०९/१२/२०१३ दपारु  २.०० वाजेपयत सभा तहकूब  
              करणेत येत आहे. 

      ( शांत िशतोळे ) 
          सभा य  

       मा. वधी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक १३ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०६/१२/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
  
दनांक -  ०९/१२/२०१३                             वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०६/१२/२०१३ ची 

तहकूब सभा सोमवार दनांक ०९/१२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० 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 राहलू  - 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 
 
यािशवाय मा.टेकाळे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.दधेकरु , 

मा.साळवी, मा.जंुधारे – कायकार  अिभयंता, डॉ.गुजर – वै क य अिधकार   हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
 

उप थत स मा.सद यां या संमतीने ऐनवेळचा वषय दाखल क न घेणेत आला. 
 

वषय .२०) सभा आयोजनाबाबत ... मा.वैशाली काळभोर, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव. 
 

---------- 
   
 दनांक ०१/११/२०१३ व १२/११/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .११)   

            सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------- 
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ठराव मांक : १५४             वषय मांक : १ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा. शैलजा िशतोळे  
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/९४१/२०१३, द.१६/०७/२०१३ 

             वषय - ी. सितश कुलकण , मु य अिधकार  गट अ यांचे सहा. आयु , पंपर  िचंचवड  

             महानगरपािलका या पदावर ल मुदतवाढ बाबत ....  
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : १५५             वषय मांक : २ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे  
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/९४२/२०१३, द.१६/०७/२०१३ 

वषय - ी. ाने र ढेरे, मु यािधकार  ेणी-१ यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड 

        महानगरपािलका या पदावर ल मुदतवाढ बाबत. 
  वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : १५६             वषय मांक : ३ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा. करण मोटे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१०४७/२०१३, द.०३/०८/२०१३ 

वषय -  ी. गायकवाड भानुदास पांडूरंग, उप ज हािधकार  यांचे सहा.आयु ,  पंपर   

      िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ल िनयु बाबत ...  
वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : १५७             वषय मांक : ४ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा.साधना जाधव     अनुमोदक : मा.िनतीन काळजे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/८११/२०१३, द.२१/०६/२०१३ 

          वषय -  ी. मोद  भीमराव भोसल़े, उपसंचालक, व  व लेखा सेवा (व र ) गट-अ 

               यांचे मु यलेखापाल, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ितिनयु ने  

               केले या िनयु स मुदतवाढ िमळणेबाबत.. 
वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १५८             वषय मांक : ५ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा.साधना जाधव     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१२५०/२०१३, द.१३/०९/२०१३ 

       वषय - जे  वै क य अिधकार  पदावर पदो नतीने करावया या नेमणूक स मा यता  

               िमळणेबाबत.....  

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

---------- 
 

ठराव मांक : १५९             वषय मांक : ६ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा.साधना जाधव     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१२५७/२०१३, द.१७/०९/२०१३ 

       वषय - ी. शांत शरद खांडकेकर, मु यािधकार  (गट-अ) यांचे सहा.आयु ,  

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ल िनयु बाबत ....  

वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक : १६०             वषय मांक : ७ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा. करण मोटे     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 ७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक : १६१             वषय मांक : ८ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा.साधना जाधव     अनुमोदक : मा.िनतीन काळजे 
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 ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक : १६२                  वषय मांक : ९ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : शासन 

सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.िनतीन काळजे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१३८६/२०१३, द.१८/१०/२०१३ 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव उप अिभयंता ( थाप य) पदावर ल अिधका-यांची शै णक 
अहता, सेवाजे ता, गोपनीय अहवाल, आर ण व अनुभव कालावधी इ याद  सेवा वषयक तपशील 
पडताळून तसेच ी.संजय कांबळे, उपअिभयंता यांना आदेश .आ.क /का व/१०३/१३, द.६ ए ल 
२०१३ अ वये केलेली शा ती वचारात घेऊन खालील माणे नमुद उपअिभयंता( थाप य) पदावर ल  

अिधका-यांना कायकार  अिभयंता ( थाप य) पदावर पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० या 
वेतन ेणीम ये थमत: एक वष कालावधीकर ता पदो नतीने  नेमणुक दे यास मा यता िमळणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

  
अ. . अिधका-याचे नाव शै णक पा ता वग 

१ ी. क हेरे बमलरॉय रामराव ड .सी.ई. खुला 
२ ी. कांबळे संजय दनकर ड .सी.ई. खुला (अनु.जाती) 

 

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

ठराव मांक : १६३             वषय मांक : १० 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : शासन 
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१४०६/२०१३, द.२२/१०/२०१३ 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव उप अिभयंता ( व ुत) पदावर ल अिधका-यांची शै णक 
अहता, सेवाजे ता, गोपनीय अहवाल, आर ण व अनुभव कालावधी इ याद  सेवा वषयक तपशील 
पडताळून तसेच शासन प रप क .एसआर ह -२००५/ . .२/१००५/१२, द.२५/०२/२००५ मधील 
तरतुद नुसार खालील माणे नमुद उपअिभयंता ( व ुत) पदावर ल अिधका-यांना कायकार  अिभयंता 
( व ुत) पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन ६६०० या वेतन ेणीम ये थमत: एक वष 
कालावधी कर ता पदो नतीने नेमणुक दे यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 

अ. . अिधका-याचे नाव शै णक 
पा ता 

वग 

१ ी. गलबले बाळासाहेब यशवंत ड .सी.ई. खुला 
२ ी. घोडे वण आ णासाहेब ड .सी.ई.   खुला (इ.मा.व.) 
३ ी. केदार  पांडूरंग साबा ड .ई.ई. अनु.जमाती 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक : १६४             वषय मांक : ११ 
दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : व ुत वभाग 

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे     अनुमोदक : मा.साधना जाधव 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ब / व/ड/का व/२४९/२०१३, द.१९/११/२०१३ 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       मुंबई पुणे र  यावर ल दापोड  ते फुगेवाड  सी.एम.ई. र ता ं द करणातील र ता सुधारणा 
करणे या कामांतगत व ुत वषयक कामासाठ  येणा-या र. .८६,१८,५००/-  (अ र  र. .शहाऐंशी 
लाख अठरा हजार पाचशे फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

 
सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 

 
 

ठराव मांक : १६५             वषय मांक : १२ 

दनांक : ०९/१२/२०१३       
सुचक : मा. शांत िशतोळे     अनुमोदक : मा.साधना जाधव 
संदभ : मा. शांत िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव -  

       मा.सौ.मिनषा काळूराम पवार, नगरसे वका यांना अपघात होऊन यांचे पायावर श या 
करणेत आलेली असलेने डॉ टरांनी यांना दनांक १०/११/२०१३ पासून चार म हने पुण व ांतीचा 
स ला दलेला अस याने यांचे दनांक १६/११/२०१३ चे वनंती अजा वये यांना उपरो  
कालावधीम ये मा.महापािलका सभेस अनुप थत राहणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : १६६             वषय मांक : १३ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : वाहतूक वभाग 
सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा. करण मोटे 
संदभ : मा.सह शहर अिभयंता (बीआरट एस) यांचेकड ल .वाहतूक क /३३०/२०१३, द.३०/११/१३ 

       मा.सह शहर अिभयंता (बीआरट एस) यांनी िशफारस केले माणे - 

       मनपाचे वाहतूक वभागाचे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील वशेष योजना या 
लेखािशषातील पानांक ३३ वर ल अ. .१४ वाहतूक सुधारणा वषयक कामे व पाक ग जागा वकिसत 
करणे या लेखािशषातगत तावात नमुद याद तील कामांना शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १६७             वषय मांक : १४ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : ब भाग थाप य 

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ब / था/७/का व/१६५/२०१३, द.०५/१२/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  मनपाचे ब भागातील िचंचवड प रसरात वॉड सटर बांधणे व १० कलमी काय मासाठ  
आव यक कामे करणेकामी र. .५.०६ कोट चे कामास सुधार त 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 : १६८             वषय मांक : १५ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : ब भाग थाप य 
सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ब / था/५/जा/२५८/२०१३, द.०५/१२/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पयटन वकास आराखडयांतगत मोरया गणपती मंद र प रसर चापेकर मारक कामास 
र. .१२,२९,६६,९९२/- (अ र  र. .बारा कोट  एकोणतीस लाख सहास  हजार नऊशे या णव फ ) 
इतक  सुधार त 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 : १६९             वषय मांक : १६ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : अ मु या. थाप य 
सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/अमु/६१९/२०१३, द.०५/१२/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 भाग .१७, से. .२६ म ये नाटयगृह बांधणेकामी येणा-या र. .४१,७३,६२,५००/- (अ र  
र. .ए केचाळ स कोट  याह र लाख बास  हजार पाचशे फ ) खचाचे 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. 
-------- 
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ठराव मांक : १७०             वषय मांक : १७ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : क मु या. थाप य 

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/कमु/१४०४/२०१३, द.०५/१२/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

          पुणे आळंद  र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयत (इं ायणी नद ) वकास आराखडयातील 

र यावर सी.ड .व स  बांधणे, वकिसत करणेकामी येणा-या र. .३,७५,००,०००/- (अ र  र. .तीन कोट  

पं याह र लाख  फ ) खचाचे 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 : १७१             वषय मांक : १८ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : क भाग थाप य 
सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .क / था/१४०५/२०१३, द.०५/१२/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

          पंपर  िचंचवड शहराचा एका मक पयटन वकास आराखडा तयार क न याची ट या 
ट याने अंमलबजावणी करणे (१) बालनगर  कामास  येणा-या र. .१८,५०,००,०००/- (अ र  र. .अठरा 
कोट  प नास लाख  फ ) खचाच ेसुधार त 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 : १७२             वषय मांक : १९ 

दनांक : ०९/१२/२०१३      वभाग : क मु या. थाप य 

सुचक : मा. करण मोटे     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/कमु/१४०७/२०१३, द.०५/१२/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

          पुणे आळंद  र ता (च-होली फाटा) ते िनयो जत पुलापयत (इं ायणी नद ) वकास आराखडयातील 

र ता वकिसत करणेकामी येणा-या र. .६,००,००,०००/- (अ र  र. .सहा कोट  फ ) खचाचे 
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. 
-------- 
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ठराव मांक : १७३             वषय मांक : २० 

दनांक : ०९/१२/२०१३ 

सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा. शांत िशतोळे 
संदभ :  मा.वैशाली काळभोर, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 

       मा. वधी सिमतीची पुढ ल सभा दनांक २०/१२/२०१३ रोजी येत असून या दवशी मा. 
महानगरपािलका सभा असलेने पुढ ल सभा सोमवार दनांक २३/१२/२०१३ दपार  ु १२.०० वा.घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

  

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केल.े 
 
 

 (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/ ११६४ /२०१३ 

दनांक -  ०९ / १२ / २०१३ 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

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


