
 1 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - २१ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०१/०३/२०१९                                       वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०१/०३/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० 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.माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई  - सभापती 
   २. मा.पवार मिनषा मोद 

   ३. मा.लांडगे राज  कसनराव 

    ४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
   ५. मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

    ६. मा.कदम िन कता अजुन 

   ७. अड.सिचन सुरेश भोसले 
   
        या िशवाय मा.लोणकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

----------  
   
  उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 
वषय .५) वृ संवधन वभागाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील पान .४-५ अ. .१४ व पान 

.६-७ अ. .२६ व ३६ या तरतुद मधून ता वत कामांस शासक य मा यता 
िमळणेबाबत. 

वषय .६) सहा.आयु / उप आयु  पदावर ल पदो नतीबाबत. – मा.सागर गवळ  , मा.राज  लांडगे 
यांचा ताव. 

वषय .७) कायकार  अिभयंता( थाप य) या पदावर पदो नतीबाबत. – मा.राज  लांडगे , मा.सागर 
गवळ  यांचा ताव. 

---------- 
  

ठराव मांक - ८५           वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०१/०३/२०१९      वभाग – जलिन:सारण 
सुचक : मा.संिगता ता हाण े     अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/१०/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात एकुण ७२ झोपडप या असुन यातील 
नाग रकांचे सोयीसाठ  मनपामाफत या झोपडप याम ये सोयीसु वधा पुर व या जातात. नागर  
दिलत व ती सुधारणा अंतगत पंपळे गुरव येथील दिलत व यांम ये आव यक या ठकाणी 
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जलिन:सारण  निलका टाकणे वषयक सेवा सु वधा पुर वणे आव यक अस याने सदरहु 
कामास मा. वधी सिमतीची शास कय मा यता घेणे आव यक आहे. तर  पंपळे गुरव येथील 
दिलत व याम ये आव यक ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे या कामाची अंदाजप कय 
र. .३०,००,०००/- (अ र  र. . तीस लाख फ ) शास कय मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 

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

ठराव मांक - ८६           वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०१/०३/२०१९      वभाग – जलिन:सारण 
सुचक : मा.िन कता कदम      अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/१०/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात एकुण ७२ झोपडप या असुन यातील 
नाग रकांचे सोयीसाठ  मनपामाफत या झोपडप याम ये सोयीसु वधा पुर व या जातात. नागर  
दिलत व ती सुधारणा अंतगत भाग .३० मधील िस ाथनगर, गुलाबनगर, संजयनगर व उव रत 
ठकाणी ेनेज यव थेम ये सुधारणा करणे वषयक सेवा सु वधा पुर वणे आव यक अस याने 
सदरहु कामास मा. वधी सिमतीची शास कय मा यता घेणे आव यक आहे. तर  भाग .३० 
मधील िस ाथनगर, गुलाबनगर, संजयनगर व उव रत ठकाणी ेनेज यव थेम ये सुधारणा करणे. 
या कामास अंदाजप कय र. .३०,००,०००/- (अ र  र. . तीस लाख फ ) शास कय मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 

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

ठराव मांक - ८७           वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०१/०३/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक : मा.सागर गवळ       अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/१२/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

        दिलत व ती वकास योजना काय म २०१८-१९ अंतगत दिलत व तीम ये सवकष 

वकासासाठ  येथील अनुसूिचत जातीसाठ  आर त भागात जलिनःसारण वषयक निलका 
पुर वणेकामी ता वत करणेकामी शासन िनणय . वघयो/१०२०००/१५९२ / /१८९/न व/४ 
द.०५.०३.२००२ ज हािधकार  व ज हा दंडािधकार  कायालय पुणे-१ यां याकड ल अधसमास प  
.पसन/का व/४१७/२०१८ द.२५.०९.२०१८ चे अ वये कळ वले आहे. यानुसार भाग .२५ 

वाकड येथील अनुसुिचत जातीसाठ  आर त भागात जलिनःसारण निलका टाकणे कामाचे 
अंदाजप क महारा  जीवन ािधकरणा या सन २०१८–१९ व SSR २०१८-१९ या दर सुची नुसार 
जलिनःसारण वभागामाफत तयार कर यात आले असून याची अंदाजप क य र. .२९,८१,०३९/- 
इतक  आहे. शासन िनणय . वघयो/ १०२००० / १५९२ /  / १८९ / न व / ४      द.०५.०३.२००२ 
अ वये सन २०१८-१९ म ये लोकशा हर आ णाभाऊ साठे नागर  व ती वकास योजना अंतगत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस ा  र कम पये ४.०० कोट  िनयत ययामधून सदर काम 
करणेत येणार आहे. तर  दिलत व ती वकास योजना काय म २०१८-१९ अंतगत भाग .२५ 
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वाकड, येथील अनुसूिचत जातीसाठ  आर त भागात आव यक ठकाणी जलिन:सारण निलका 
टाकणेकामी र. .२९,८१,०३९/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख ए याऐंशी हजार एकोणचाळ स फ ) 
अंदाजप कय रकमेस शास कय मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 

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

ठराव मांक - ८८           वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०१/०३/२०१९      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक : मा.मिनषा पवार     अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/का व/१३/२०१९ द.२१/०२/२०१९ 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

     दिलत व ती वकास योजना काय म २०१८-१९ अंतगत दिलत व तीम ये सवकष 

वकासासाठ  येथील अनुसूिचत जातीसाठ  आर त भागात जलिनःसारण वषयक निलका 
पुर वणेकामी ता वत करणेकामी शासन िनणय . वघयो/१०२०००/१५९२ 

/ /१८९/न व/४ द.०५.०३.२००२ ज हािधकार  व ज हा दंडािधकार  कायालय पुणे-१ 
यां याकड ल अधसमास प  .पसन/का व/४१७/२०१८ दनांक २५.०९.२०१८ चे अ वये 
कळ वले आहे. यानुसार भाग .१९ उ ोगनगर, दळवीनगर येथील अनुसुिचत जातीसाठ  
आर त भागात जलिनःसारण निलका टाकणे कामाचे अंदाजप क महारा  जीवन 

ािधकरणा या सन २०१८–१९ व SSR २०१८-१९ या दरसुची नुसार जलिनःसारण वभागामाफत 
तयार कर यात आले असून याची अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- इतक  आहे. शासन 
िनणय . वघयो/१०२०००/ १५९२/ /१८९/न व/४ द.०५.०३.२००२ अ वये सन २०१८-१९ 
म ये लोकशा हर आ णाभाऊ साठे नागर  व ती वकास योजना अंतगत पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेस ा  र. .४.०० कोट  िनयत ययामधून सदर काम करणेत येणार आहे. तर  
दिलत व ती वकास योजना काय म २०१८-१९ अंतगत भाग . १९ उ ोगनगर, दळवीनगर 
येथील अनुसूिचत जातीसाठ  आर त भागात आव यक ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे 
या कामा या र. .३०,००,०००/- (अ र  र. .तीस लाख फ ) अंदाजप कय रकमेस 
शास कय मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 

कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
       सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक - ८९              वषय मांक - ०५ 

दनांक - ०१/०३/२०१९         वभाग – थाप य उ ान 

सुचक : मा.सागर गवळ         अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 
संदभ – मा. अित.आयु (१) यांचे प  . था/उ ान/२८/२०१९ द.२८/०२/२०१९ 

        मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 
       व संवधन वभागाचे सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील पान .४-५ अ. .१४ च पान 
.६-७ अ. .२६ व ३६ याकामांसाठ  कर यात आले या उ ान वभागाकड ल तरतुद  वाप न 
थाप य उ ान वभागामाफत खालील नमूद कामे करणे िनयो जत आहे. या वभागामाफत खालील 

नमूद कामे करणेसाठ   सदर लेखािशषा अंतगत खाली नमूद केले माणे कामास शासक य मा यता  
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िमळणे आव यक आहे. तर  खाली नमूद के या माण े कामास मा. वधी सिमतीची  शासक य 
मा यता िमळणेचा ताव आहे. 
 

अ. . लेखिशष पान 
./अ. . 

कामाचे नांव शासक य 
मा यता र. . 

१ वृ संवधन ४-५/१४ ख डे खोदाई / भराई करण े  
   १) ‘अ’ भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदण ेव  माती भरण े २५,००,००० 
   २) ‘ब’ भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व माती भरण े २५,००,००० 
   ३) ‘क’ भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व माती भरण े २५,००,००० 
   ४) ‘ड’ भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदण ेव  माती भरण े २५,००,००० 
   ५) ‘इ’ भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदण ेव  माती भरण े २५,००,००० 
   ६) ‘फ’ भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदण ेव  माती भरण े २५,००,००० 
   ७) ‘ग’ भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदण ेव  माती भरण े २५,००,००० 
   ८) ‘ह’ भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदण ेव  माती भरण े २५,००,००० 
२ वृ संवधन ६-७/२६ तार कंुपण देखभाल व दु ती  
   १) भाग .१२ तळवडे गायरान येथील सीमा िभंत दु ती       

करण े(भाग १) 
५०,००,००० 

   २) भाग .१२ तळवडे गायरान येथील सीमा िभंत दु ती 
करण(ेभाग २) 

५०,००,००० 

३  ६-७/३६ गायराने मोकळ  जागा अंतगत र ते क न वृ ारोपण करण े  
   १) भाग .१२ तळवडे गायरान अंतगत पाथव(ेर ता) करणे व 

इतर कामे करण े
५०,००,००० 

      तर  वर नमूद के या माणे कामास  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. 
---------- 

ठराव मांक - ९०              वषय मांक - ०६ 

दनांक - ०१/०३/२०१९       

सुचक : मा.राज  लांडगे           अनुमोदक : मा.सागर गवळ  
संदभ – मा. राज  लांडगे , मा.सागर गवळ  यांचा ताव.- 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर शासन मंजरू असलेले र  पदांवर अथवा न याने शासन 
मंजूर होणा-या आकृतीबंधानुसार उपायु  अिभनामाची पदे शासन मंजूर होणार अस याने व सदरची पदे 
महापािलका सभेने िनमाण केली अस याने या मंजूर होणा-या सहा यक आयु  / उपायु  या पदावर 
िनयमानुसार सेवाजे ता शै णक पा ता व अनुभव धारण करणारे पा ताधारक, पदो नती पूव शासन 
अिधकार  या पदावर ल सेवाजे  अिधकार  ी. ीिनवास रामचं  दांगट , ी.राजेश अंकुश आगळे व ी. 
िसताराम देवचंद बहुरे यांना िनयमानुसार पदो नतीने नेमणूक 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. 
---------- 
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दनांक - ०१/०३/२०१९       

सुचक : मा.राज  लांडगे        अनुमोदक : मा.सागर गवळ  
संदभ – मा. राज  लांडगे , मा.सागर गवळ  यांचा ताव.- 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थपनेवर ल उप अिभयंता( थाप य) पदावर दनांक 
०१/०१/२०१६ रोजी काम करणा-या अिधका-यांची अंितम सेवाजे तासूची दनांक २४/०३/२०१७ रोजी 
िस द कर यात आलेली आहे. सदर अंितम सेवाजे तासूचीमधील तीन सेवाजे  पद वधारक कायकार  

अिभयंता हे नजीक या काळात सेवािनवृ  होत असून सदर र   होणा-या कायकार  अिभयंता( थाप य) 
अिभनामा या मंजूर पदावर (वेतन ेणी १५६०० – ३९१०० ेड पे ६६००) खालील माण े उपअिभयंता 
पदो नतीस पा  आहेत. यामुळे सेवाजे तेनुसार १) ीम.वाघ सं या िनतीन – उप अिभयंता , २) ी.चौरे 
िशवाजी राजाराम  – उप अिभयंता ३) ी.देसले वलास नामदेव– उप अिभयंता यांना कायकार  अिभयंता 
( थाप य) या पदावर पदो नती 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 केले. 
 
 
 
 

(माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१३६/२०१९ 

दनांक : ०२/०३/२०१९ 
 
 

                                                      
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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


