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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक २ 

सभावृ ांत 
 

दनांक २१/०६/२०१३         वेळ -  दपारु  ३.०० वाजता 
 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा  शु वार 

दनांक २१/०६/२०१३ 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. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

६) मा. काळजे िनतीन ताप  
 

यािशवाय मा.गावडे – नगरसिचव, मा.दधेकरु , मा.खाबडे – कायकार  अिभयंता, 
मा.तुमराम – शासन अिधकार  (आ थापना) हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

  उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल े:- 

 
 

वषय मांक -१)  वॉड .१० मोशी येथील द नगर (चो वसावाड ) कडे जाणा-या र यावर  
                टॉम वॉटर लाईन टाकणेबाबत. िन वदा . ११/१४/२०१२-१४. मा.िनतीन  
                ताप काळजे, मा. करण बाळासाहेब मोटे यांचा ताव. 
 

वषय मांक -२) पं.िचं.मनपा या वधी सिमतीचे अिधकारानुसार सव वभाग मुख यांस  

                वधी सिमतीचे सभेस उप थीत राहणेबाबत. मा. शांत िशतोळे,  

                मा.भाऊसाहेब भोईर यांचा ताव.. 
------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

 

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

मा.नगरसेवक आ पा बारणे यांचे वड ल चंद बारणेू , मा.नगरसेवक अ जत ग हाणे यांचे 
वड ल दामोदर ग हाणे, मा.सुमन नेटके नगरसे वका यां या सासूबाई गंगूबाई नेटके तसेच 
माजी नगरसेवक राज  काळे यांना दांजली वाहन सभा तहकूब कर यात यावीु . ( शु वार 
दनांक २८/०६/२०१३ दपार  ु ३.०० पयत )               

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

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली ू अपण केली ) 
 

मा.सभापती :- सभा शु वार दनांक  २८/०६/२०१३ रोजी द.ु३.०० वाजेपयत तहकुब 
             करणेत येत आहे. 

        
 (जवळकर वैशाली राहलु ) 
        सभापती 
        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 २ 

सभावृ ांत 
                       ( दनांक २१/०६/२०१३ ची तहकुब सभा) 

 
दनांक २८/०६/२०१३              वेळ – दपार  ु ३.०० वाजता 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक २१/०६/२०१३ ची 

तहकूब पा क सभा  शु वार दनांक २८/०६/२०१३ 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 राहलु    -   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, मा.गायकवाड – सहा.आयु ,  मा.गावडे – नगरसिचव, 
मा.दधेकरु , मा.खाबडे – कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

 
अ) दनांक ०५/०४/२०१३, ०८/०४/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का . २२ ) 
   सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
ब) दनांक ०७/०६/२०१३ रोजी झाले या सभचेा ( वशेष सभा) ( कायप का .१ )   
   सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक : ४          वषय मांक : १ 

दनांक : २८/०६/२०१३      वभाग – ब भाग थाप य 

सुचक : मा. करण मोटे      अनुमोदक : मा.िनतीन काळजे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ब /काअ/१/का व/१८८/२०१३, 
       द.१०/४/१३  

         मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

   मनपाचे िचंचवड भाग .२२ चाफेकर चौक िचंचवड येथील चाफेकर बंधुंचे  
      नवीन पुतळे उभारणेकामी र. . ५०,००,०००/- ( अ र  र. .प नास लाख फ  ) चे  

      पुवगणनाप कास व या माणे काम  कर यास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक : ५        वषय मांक : २ 

दनांक : २८/०६/२०१३      वभाग – ब भाग थाप य 

सुचक : मा.वैशाली काळभोर      अनुमोदक : मा.भाऊसाहेब भोईर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ब /काअ/१/का व/१८६/२०१३,  

       दनांक - १०/०४/२०१३. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

  मनपाचे िचंचवड भाग . २२ चाफेकर चौक येथील चाफेकर बंधुंचे नवीन
 पुतळयासाठ   चवथरा उभारणेकामी र. . ५०,००,०००/- ( अ र  र. .प नास लाख  

फ  ) चे पुवगणनाप कास व या माणे काम कर यास शासक य मा यता देणेत  

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक : ६        वषय मांक : ३ 

दनांक : २८/०६/२०१३      वभाग – शासन 

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/५०३/२०१३,  

       दनांक - २२/०४ /२०१३ 

वषय :- ी.जंुधारे ानदेव रामचं , उप अिभयंता थाप य यांना पे बॅ ड र. .   

१५६००-३९१०० ेड पे र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये कायकार  अिभयंता, थाप य  
पदावर पदो नतीने करावया या नेमणुक स मा यता िमळणेबाबत.. 

ठराव मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक : ७        वषय मांक : ४ 

दनांक : २८/०६/२०१३      वभाग - शासन 

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४६२/२०१३,  

       दनांक - १२/०४ /२०१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

  ी.अशोक मुंढे, सहा यक आयु  यांना ितिनयु या अट  व शत नुसार 

द. १/०९/२०१२ पासुन पुढे शासन सेवेतील अिधकार  न याने महानगरपािलकेम ये सहा यक 
आयु  या पदावर जु होई पयत या कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास 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 : ८        वषय मांक : ५ 

दनांक : २८/०६/२०१३      वभाग – शासन 

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४६१/२०१३,  

       दनांक - १२/०४ /२०१३ 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

  ी.शहाजी पवार, सहा यक आयु  यांना ितिनयु या अट  व शत नुसार 

द. २३/०३/२०१२ पासुन पुढे शासन सेवेतील अिधकार  न याने महानगरपािलकेम ये 
सहा यक आयु  या पदावर जु होईपयत या कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास 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 : ९        वषय मांक : ६ 

दनांक : २८/०६/२०१३      वभाग –जशुके से .२३ व ुत 

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/ व/१५१/२०१३, द.३०/०४/२०१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

        मनपा या पुनावळे येथील पा याची टाक  भरणे कर ता पं पंग मिशनर   

बस वणे व २२ के. ह  सब टेशन उभारणेकामी र. .७६,००,०००/- चे पुवगणनाप कास व 
या माणे काम करणेस शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभा ठराव मांक 
२९४ दनांक २०/०५/२०१३ अ वये सन २०१३-१४ चे अंदाजप कास शासक य मा यता 
देणेत आलेली अस यामुळे मा.आयु  यांचे वनंतीनुसार सदरचे वषयप  मागे घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : १०       वषय मांक : ७ 

दनांक : २८/०६/२०१३      वभाग – ब भाग थाप य 

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ब /४/का व/१८६/२०१३,  

       दनांक - ३/५/२०१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

   मनपाचे भाग .१८ कवळे मामुड  येथील अनािधकृत बांधकामे काढणेकामी  
      मिशनर  पुर वणेकामी र. . २४,००,०००/- ( अ र  र. .चोवीस लाख फ  ) चे  

      पुवगणनाप कास व या माणे काम करणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक : ११        वषय मांक : ८ 

दनांक : २८/०६/२०१३       वभाग – ब भाग थाप य 

सुचक : मा. शांत िशतोळे      अनुमोदक : मा.शैजला िशतोळे 

सदंभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/ब /४/का व/१८७/२०१३,  

       दनांक - ३/५/२०१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मनपाचे भाग .१८ कवळे मधील मामुड  प रसरातील र ते खड मु माचे 

करणेकामी र. .४०,००,०००/- ( अ र  र. .चाळ स लाख फ  ) चे पुवगणनाप कास व 
या माणे काम करणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : १२        वषय मांक : ९ 

दनांक : २८/०६/२०१३       वभाग – थाप य ब मु यालय 

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/बम/ु७/७/२०१३, द.१०/०६/२०१३ 

वषय :- मनपा या पयटन वकास आराखडयांतगत मोरवाड  येथे उ ानासाठ  आर ीत  
  जागेत बहउ ेशीय कलाक  उभारणेबाबतु .. 
  वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक : १३        वषय मांक : १० 

दनांक : २८/०६/२०१३     

सुचक : मा.िनतीन काळजे      अनुमोदक : मा. करण मोटे 

संदभ : मा.िनतीन काळजे, मा. करण मोटे यांचा ताव - 

  वॉड .१० मोशी येथील द नगर (चो वसावाड ) कडे जाणा-या र यावर टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे (िन वदा .११/१४/२०१२-१४) कामांतगत द नगर (चो वसावाड ) कडे जाणा-या 
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ना यातून टॉम वॉटर लाईनचे काम ता वत आहे. सदर ना या या कडेने पाईप टाकून 
ना या या दसु-या बाजूने र ता कर याचे ता वत आहे.  तथा प सदर व तीवर जाणेकर ता 
वकास आराखडयातील र याचे काम ता वत असलेने सदर ना यातून पाईप टाकणेची 
आव यकता नाह .  यामुळे सदरचे काम याच वॉडात हणजेच भाग .७ च-होली येथील 
गावठाणात करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : १४        वषय मांक : ११ 

दनांक : २८/०६/२०१३     
सुचक : मा. शांत िशतोळे      अनुमोदक : मा.भाऊसाहेब भोईर 

संदभ : मा. शांत िशतोळे, मा.भाऊसाहेब भोईर यांचा ताव - 

पं.िचं.मनपा या वधी सिमतीचे अिधकारानुसार सव वभाग मखु यांस वधी सिमतीचे 
सभेस उप थत राहणेकर ता मा.आयु  यांनी सव वभागांना प रप का दारे आदेश िनगिमत 
करावेत व महापािलका सभा ठराव .३०३६ द.२०/०९/१९९५ नुसार कायवाह  करणेत येत 
आहे. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पाहता तातड ने कायवाह  करावी. 

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/५९३/२०१३ 

दनांक - २९ /०६/२०१३          
 
 

      नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  – ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार   यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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