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

कायप का मांक - ३ 

 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २०/०८/२०१४                                 वेळ - दपारु  १२.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची वशेष सभा बुधवार दनांक 
२०/०८/२०१४ रोजी दपारु  १२.०० 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) आनंदराव ल ढे 

३) मा. वाबळे संजय म हारराव 

४) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

६) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

७) मा. मासुळकर समीर मोरे र 

८) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे, मा.डॉ.डोईफोडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.िनकम, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.कांबळे - कायकार  अिभयंता, मा.पाट ल - शासन अिधकार  
(आ था) हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 

---------- 
 

ठराव मांक : १९  वषय मांक : १ 
दनांक : २०/०८/२०१४      वभाग : शासन 

सुचक : मा.वसंत ल ढे     अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 

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

---------- 
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ठराव मांक : २०                 वषय मांक : २ 

दनांक : २०/०८/२०१४      वभाग : शासन 

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे     अनुमोदक : मा.संजय वाबळे 

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

---------- 
 

ठराव मांक : २१                 वषय मांक : ३ 

दनांक : २०/०८/२०१४      वभाग : थाप य क भाग 

सुचक : मा. भाकर वाघेरे     अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/कमु/३२१/२०१४, द.१८/०३/२०१४ 

       २) मा.कायकार  अिभयंता, क भाग यांचेकड ल द.२०/०८/२०१४ चे प . 
वषय - भाग .१०१ फुगेवाड  मधील लोकमा य टळक शाळे या जु या इमारतीत फेरफार  क न  

               न वन शाळा इमारत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी (सुधा रत  

                शासक य मा यता)  

 उपरो  संदिभय प  .२ अ वये वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न 
वषय .३ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत 
आहे. 

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

 

ठराव मांक : २२                 वषय मांक : ४ 

दनांक : २०/०८/२०१४      वभाग : अ भाग कायालय 

सुचक : मा.संजय वाबळे     अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : १) मा. शा.अिध.तथा सिचव अ भाग यांचेकड ल प  .अ /११/का व/११२/२०१४,  

          द.२५/०३/२०१४ 

       मा. अ भाग सिमती ठराव मांक ८ दनांक १८/०२/२०१४ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
अ पूघर शेजार ल समथनगर , आिशवाद नगर, परमार कॉ ले स येथील तसेच द नगर भागातील नागर क 

पािलका ह ीबाहेर ल असले तर  महापािलकेने यां या पा याची सोय केलेली आहे.  पण याचा दर १००० 

िलटरला ३५/- . असा आहे.  परंतु िस द वनायक नगर  हा भाग सु दा मनपा ह ीबाहेर आहे पण तेथील 

पा याचा दर १००० िलटरला २.५० . महापािलके या अट  शत  नुसार आहे.  याबाबत मा. वधी सिमती ठराव 

.९३४ दनांक ०३/०४/२००६ अ वये मा.महापािलका सभेकडे िशफारस केलेली असून मा.महापािलका सभा 
ठराव . ५०८ द.२४/०४/२००६ अ वये िस द वनायक व ीनगर  येथील नाग रकांना मनपा ह तील िनवासी 
दरा माण ेपाणीबील आकारणेस मा यता देणेत आलेली आहे.  तर  अ पूघर शेजार ल समथनगर , आिशवाद 

नगर, परमार कॉ ले स येथील तसेच द नगर भागातील र हवाशांना िस द वनायक नगर  व ीनगर  येथील 
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मनपा ह तील िनवासी दरा माण ेपाणीबील आकारणेस 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 : २३                 वषय मांक : ५ 

दनांक : २०/०८/२०१४      वभाग : अ भाग कायालय 

सुचक : मा.संजय वाबळे     अनुमोदक : मा.शकंुतला बनसोडे 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .  था/का.अ./बीआरट एस/२०४/२०१४, द.०२/०५/२०१४ 

          २) मा.कायकार  अिभयंता, बीआरट एस यांचे द.२०/०८/२०१४ चे प . 
वषय - देह ू आळंद  र ता साखळ  ०/०० ते ८/२५० देह कमान ते ू (मोशी जाधववाड  ह ी या 

 र यापयत ३० मी. ड .पी. माणे उव रत कामे करणे.) 
  उपरो  संदिभय प  .२ अ वये वषयप  मागे घेणेबाबत केलेली वनंती मा य क न 

वषय .५ कामीचा मा.आयु  यांचा ताव यांनी मागे घेणेस यांस परवानगी देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक : २४                 वषय मांक : ६ 

दनांक : २०/०८/२०१४      वभाग : फ े ीय कायालय 

सुचक : मा.शकंुतला बनसोडे     अनुमोदक : मा. भाकर वाघेरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .  था/फ ेका/काअ/का व/४९३/२०१४, द.०४/०८/२०१४ 

        मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 

  भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न व जे.सी.बी. पुर वणेकामी येणा-या अंदाजे  

र. .१७,००,२४०/- (अ र  र. . सतरा लाख दोनशे चाळ स फ ) चे खचाचे पुवगणनप कास सुधा रत  

शासक य मा यता व या माणे काम करणेस तसेच भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न  

व जे.सी.बी.पुर वणे कामीचे अंदाजे र.१७,००,२४०/- चे खचास मा यता ावी व सदरचे काम संपूण फ  

भाग काय े ासाठ  कर यास मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक : २५                 वषय मांक : ७ 

दनांक : २०/०८/२०१४      

सुचक : मा. भाकर वाघेरे     अनुमोदक : मा.संजय वाबळे 

संदभ : मा. भाकर वाघेरे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव - 
  मा.महापािलका सभे या दनांक २०/०५/२०१४ या सभेतील ठराव मांक ४७९ नुसार  

महानगरपािलके या संपूण अंदाजप कास अंदाजप क य रकमेसाठ  मा यता दे यात आलेली आहे.   

परंतु ब े ीय कायालय पाणीपुरवठा वभागातील तावात नमुद प ातील कामांचे पुढे  
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अंदाजप क य र कम छाप यात आलेली नस याने या कामांना शासक य मा यता देणे आव यक  

आहे. तर  तावा सोबतचे प ात नमुद माणे कामांचे नावापुढे दश वणेत आले या अंदाजप क य  

रकमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. (कामाची अंदाजप क य एकूण र. .२,९३,००,०००/-)(सन  

२०१४-१५ चा अंदाज र. .१,७९,००,०००/-) तसेच भाग .४३ पंपर नगर येथे आव यकतेनुसार  
संडास लॉक व मुता-या बांधणेचे काम (िन. .११/१७/२०१३-१४) थाप य ड मु यालयामाफत सु   

आहे.  तथा प स थतीत न वन संडास लॉक बांधणेसाठ  साईट उपल ध नस याने या कामातून याच  

भागाम ये थाप य वषयक इतर कामे उदा.काँ ट पे ह ंग लॉक बस वणेसाठ  इ.कामे करणेसाठ  

मा यता दे यात येत आहे.  तसेच पंपर  वाघेरे घाट नं.१ ब येथील उ ान वकिसत करणे व याची  

तीन वषाक रता देखभाल करणे .५ ल  येक वषाक रता असे तीन वषाक रता १५ ल  सदर  

कामासाठ  तरतूद उपल ध नसून सदरची तरतूद उ ान वभागाकड ल अथिशषातून खा याने वग करावी.  

सदर उ ाना या देखभाल द तीसाठ  दरवष  ु .५.०० ल  इतका खच येतो. सन २०१२-१३ व २०१३-१४ 

या वषाम ये देखभाली या कामाचे देयक िमळाले नसून ते िमळ याकर ता (१५ ल ) तरतूद वग करणे  

आव यक आहे.  हणजे दोन वषाक रताचे देयक संबंिधत ठेकेदारास देता येईल.  तर  तरतूद वग करणास  

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक : २६                 वषय मांक : ८ 

दनांक : २०/०८/२०१४      

सुचक : मा.समीर मासुळकर     अनुमोदक : मा. भाकर वाघेरे 

संदभ : मा.समीर मासुळकर, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव - 
  थाप य वभागातील कायकार  अिभयंता पदा या र  जागांवर स या या कायकार  अिभयं यांना  

अित र  पदभार दे यात आलेला आहे.  कामकाजा या सोई या ीने उपअिभयंता थाप य पदावर ल  
खालील सेवाजे  ठ अिभयं यांना १) ी.ओंभासे मोद सुधाकर, २) ी.गायकवाड जीवन कृ णा, ३) ी.फा क  

शेख, ४) ी.सोनवणे ड .एस. यांना कायकार  अिभयंता पदावर पदो नती देणसे, कायकार  अिभयंता पदास  

शासनाची मंजूर  लं बत अस यास शासनाची मंजूर  िमळेपयत वर ल सेवाजे  उपअिभयं यांस कायकार   
अिभयंता पदाचा पदभार देणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच महानगरपािलकेम ये व ुत दर वनी कु   

(दरसंचारु ) वभागाकडे तां क सेवेतील “दर वनी पयवे कु ” या अिभनामाचे वग ३ मधील १ पद पदो नतीने  

भरणेकामी मंजूर आहे.  सदर पदासाठ  वेतनबँ ड र. .९३००-३४८०० ेड पे ४३०० मंजूर आहे. “दर वनी ु  

चालक” संवगाम ये, “दर वनी चालकु ” पदानंतर पदो नती सोपान “दर वनी पयवे कु ” हे पद पदो नती 
साठ  र  अस याने व आतापयत “दर वनी चालकु ” या पदावर एस.एस.सी. (इय ा १० वी) उ ीण  
झाले या व टेिलफोन ऑपरेटर कोस शासनमा य सं थेमधून उ ीण झाले या कमचा-यांची महापािलकेम ये  

िनयु  केलेली आहे.  “दर वनी पयवे कु ” पदासाठ  शै णक अहता व पा ता १)एस.एस.सी. (इय ा १०  

वी) उ ीण कंवा मा यता ा  व ा पठाचा कोण याह  शाखेचा पदवीधर. २) शासन मा य सं थेतील  

टेिलफोन ऑपरेटर कोस उ ीण, ३) टेिलफोन, ई.पी.ए.बी.ए स व संबंिधत उपकरणाचे ाथिमक तां क  

ान आव यक, ४) “दर वनी चालकु ” पदावर १५ वषाचा अनुभव असणा-या महानगरपािलकेतील कमचा-यांना  

सेवाजे तेनुसार व गुणव ेचा वचार क न. वर ल माणे “दर वनी पयवे कु ” पदासाठ  महापािलके या  

सेवा वेश िनयम सिमती िन त केले या शै णक अहता व पा ते या तावास मा यता देणेत येत आहे.   
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तसेच तावात नमुद िल पक पदासाठ  आव यक ती अहता धारण करणारे कमचार  वग ४ म ये आहेत.  

तसेच सामा य शासन वभाग यांचेकड ल अिधसूचना दनांक ३१ मे २००६ नुसार शासन आदेश 

 .एएससी १५१४/ . .९७/२०१४/१४-अ तार ख २१ जुलै २०१४ नुसार गट ड संवगामधील कमचा-यांना  

िल पक - टंकलेखक पदावर िनयिमत व पात ड वगातील कमचार  यांना पदो नती दे यास मा यता  

दे यात येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये शासन अिधकार  अिभनामाची ८ पदे  

भरणेसाठ  दनांक ०५/१०/२०१३ रोजी लेखी प र ा व मुलाखती घे यात येऊन पा  उमेदवारांची िनवड  

याद  कर यात आली आहे. याद वर ल ८ उमेदवारांना शासन अिधकार  पदावर िनयु  दे यात आलेली  

आहे. या याद म ये महानगरपािलकेत शासक य संवगात २० वषापे ा जा त सेवा झालेले ी.अिनल  

ल मण खामकर, ी. वीण सोपानराव बागलाणे व ी.रमेश िभकाजी चोरघे, यांचा सामावेश असून ते  

गुणानु मे व र  थानावर आहेत. यामुळे ते शासन अिधकार  तथा गट ब मधील शासन अिधकार   

पदाचे समक  पदावर िनयु  दे यास पा  आहेत. मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ तथा  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  मधील अनुसूची ड, करण ३ म ये एखा ा पदाची अहता धारण  

करणारे कमचार  उ  पदावर नेमणूक दे यास यो य असेल असे महापािलकेचे मत असेल तर 
महापािलकेस जा हरात देऊन पद भर याची प दत न अनुसरता अशा कमचा-यांस नेमणूक करता येईल  

अशी तरतुद आहे. तसेच मे.मंुबई उ च यायालयाने रट पट शन मांक १२९० दनांक २५/०४/२००७  

अ वये उ  अिधिनयमातील तरतुद नुसार पुणे महापािलकेम ये, महापािलका सेवेत नसले या उमेदवारास   

दलेली िनयु  र  क न महापािलका सेवेतील कमचा-यांस नेमणूक देणेबाबत आदेश दलेला आहे. पुणे  

मनपाने या माणे कायवाह  केलेली आहे. तथा प महापािलका शासनाने महारा  महानगरपािलका  

अिधिनयमातील सदर तरतुद चा वचार न करता शासन अिधकार  पदनामाची ८ पदे भरलेली आहेत. मंुबई  

ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ तथा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  मधील अनुसूची ड,  

करण ३ मधील तरतुद नुसार तसेच मे.मंुबई उ च यायालयाने रट पट शन मांक १२९० दनांक  

२५/०४/२००७  अ वये दले या िनकालाचा वचार क न दनांक ०५/१०/२०१३  रोजीचे शासन  

अिधकार  पदाचे याद वर ल शासन अिधकार  पदावर िनयु  दे यास पा  असलेले ी.अिनल ल मण  

खामकर यांचा शास कय व लेखा संवगातील शासन, एल.बी.ट . व मुलेप वभागातील वग २ व ३ चे  

पदावर ल कामाचा २४ वषाचा अनुभव वचारात घेऊन यांना शासन अिधकार  पदाचे समक  गट ब  

मधील भांडार िनयं क पदावर, ी. वीण सोपानराव बागलाणे यांचा शास कय लेखा, जकात, व ुत व  

जनसंपक वभागातील वग ३ चे पदावर ल कामाचा २३ वषाचा अनुभव वचारात घेऊन यांना शासन  

अिधकार  पदाचे समक  गट ब मधील मु य आयातकर अिध क पदावर, ी.रमेश िभकाजी चोरघे, यांचा  

शास कय संवगातील शासन, जकात, िनवडणूक व संगणक वभागातील वग ३ चे पदावर ल कामाचा २३  

वषाचा अनुभव वचारात घेऊन यांना शासन अिधकार  पदाचे समक  गट ब मधील वशेष अिधकार   

पदावर िनयु  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. 
---------- 
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ठराव मांक : २७                 वषय मांक : ९ 

दनांक : २०/०८/२०१४      

सुचक : मा.संजय वाबळे     अनुमोदक : मा. भाकर वाघेरे 

संदभ : मा.अ ण बो-हाडे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव - 
वषय - भाग .६ मोशी येथील तावात नमुद केले या कामांना सुधा रत तरतुद माणे सुधा रत  

              शासक य मा यता िमळणेबाबत....   

वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
   
 

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

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७०३/२०१४ 

दनांक : २६/०८/२०१४ 

                                                                         

                                                                                
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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