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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - १९ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०१/०२/२०१९                                       वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०१/०२/२०१९ 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.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

   ३. मा.लांडगे राज  कसनराव 

    ४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
   ५. मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

    ६. मा.कदम िन कता अजुन 

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

----------     

  उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 
 
वषय .२) सन २०१९-२० आिथक वषाकर ता उ ोगधंदा, यवसाय, साठा परवाना फ चे   दरवाढ स 

मा यता िमळणेबाबत. 
वषय .३) सन २०१७-१८ कर ता भाग .४३ जु या पाईपलाईन बदलून न वन पाईपलाईन 

टाकणेचे कामात थळबदल करणेबाबत – मा.राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा 
ताव. 

वषय .४) सह शहर अिभयंता पदावर पदो नती देणेबाबत – मा.राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  
यांचा ताव. 

वषय .५) भाग .३९ म ये संत तुकाराम महाराज पुतळयाची िसमािभंतीची ऊंची वाढ वणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणेचे कामात थळबदल करणेबाबत – मा.सुमनताई 
पवळे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 

---------- 
        दनांक १८/०१/२०१९ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १८) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
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ठराव मांक - ७९           वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०१/०२/२०१९      वभाग - डा  
सुचक : मा.राज  लांडगे     अनुमोदक : मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३८/२०१९ द.२३/१/२०१९  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 

       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ८० दनांक २५/०१/२०१९ 
अ वये मनपा १५ बॅडिमटन हॉलचे २० कोट सराव, िश ण व पधसाठ  आर ण देणेकामी तसेच 
भ व यात होणारे मनपा बॅडिमंटन हॉल अनुषंगाने सुधा रत डाधोरणास सोबतचे प  ‘अ’ व ‘ब’ 
माणे 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.  

---------- 
 
           

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

 

ठराव मांक - ८०           वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०१/०२/२०१९      वभाग – आकाश िच ह परवाना 
सुचक : मा.उषा ढोरे      अनुमोदक : मा.िन कता कदम 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/३/का व/५६/२०१९ द.२९/१/२०१९ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –  
 

       पंपर   िचंचवड महानगरपािलकेचे आकाशिच ह व परवाना वभागामाफत महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उदयोगधंदा, यवसाय, साठा 
परवाने दे यात येतात. या यावसाियकांकडून परवाना फ  ित वष  वसूल करणेत येते. महारा  
महानगरपािलका अिध िनयमातील कलम ३८६ चे तरतुद स आधीन राहून ित वष   परवाना फ चे दर 
िन त कर यात येतात. यानुसार प  अ,ब व क नुसार तावात नमूद केले माणे १) सन २०१९-
२० साठ  सन २०१८-१९ साठ  अ त वात असणा-या दराम ये ३०% दरवाढ सव तावात नमूद 
ित ह  कार या परवा यासाठ  करणेत यावी. २) परवाना नुतनीकरण वलंबाने करणा-या 
यावसाियकांसाठ  परवाना फ  वर दरमहा १०% नुसार वलंब शु क आकार यात यावी मा  याची 
कमाल मयादा असणा-या वलंब शु क १२०% नुसार आकारणी या स या या दराम ये वाढ न करता 
ते कायम ठेवणेत येऊन ३० जुन नंतर नुतनीकरण न के यास ए ल पासून तावात नमूद केले 
नुसार वलंब शु क आकारणी कायम ठेव यात यावी. या माणे मा यता देणेची मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  दाखल करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात 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 - ८१           वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०१/०२/२०१९       

सुचक : मा.राज  लांडगे        अनुमोदक : मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव – 

  सन २०१७-१८ कर ता भाग .४३ जु या पाईपलाईन बदलून न वन पाईपलाईन टाकणे 
(िन वदा .३१/१६-२०१७-१८) या कामाचा आदेश ठेकेदार मे.सुरज कॉ ॅ टर यांना द.२४/१०/२०१८ 
रोजी देणेत आला आहे. कामाची मुदत १२ म हने एवढ  आहे.  सदरचे काम पंपर गाव प रसरातील 
आहे.  परंतु स थतीत सदर भागात अमृत योजने अंतगत जु या पाईपलाईन बदलणे, आव यक 
ठकाणी न वन पाईपलाईन टाकणे, नाग रकांचे नळ कने शन बदलणे इ. व पाची कामे करणेचे 
काम चालू आहे.  यामुळे सदर काम पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीसाठ  वापरणेत यावे. 
स थतीत या वभागाकडे से टर .२३ व न कवळे, रावेत तसेच दापोड  पयत जाणार  ॅ ह ट  
लाईन आहे.  तर  सदर कामातून  थेरगांव व िचंचवड ॅ ह ट  लाईनची देखभाल व दु ती करणेत 
यावी, तसेच िचंचवड ॅ ह ट  अंतगत से टर नं.२९ पा याची टाक  प रसर, बजलीनगर पा याची 
टाक  प रसर, ेमलोक पा याची टाक  प रसर, ए ो पा याची टाक  प रसर, ड स पा याची टाक  
प रसर, अशोक टॉक ज पा याची टाक  प रसर, आ ण नवमहारा  शाळा पा या या टाक वर ल प रसर 
इ. पा या या टाक वर ल आ ण थेरगांव ॅ ह ट वर ल जल े ाम ये प रसरात पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल दु ती व करकोळ व पाची कामे सन २०१७-१८ कर ता भाग .४३ जु या पाईपलाईन 
बदलून न वन पाईपलाईन टाकणे (िन वदा .३१/१६-२०१७-१८, ठेकेदार मे.सुरज कॉ ॅ टर) या 
कामातून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ८२           वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०१/०२/२०१९       

सुचक : मा.राज  लांडगे     अनुमोदक : मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सह शहर अिभयंता ( थाप य) या वगात ३ पदे मंजूर 
असून यापैक  १ पद मागासवग यांसाठ  आर त आहे.  महारा  शासनाचे सामा य शासन 
वभागाचे प रप क .बीसीसी-२०१६/ .क.२२८ए/१६/१६-ब द.२९ मे २०१७ नुसार छोटया संवगाती 
मागासवग यां कर ता आर त पदे पदो नतीने पदे भरताना अनुसरावयाची कायप दती व हत केलेली 
आहे.  यानुसार बंदुनामावली या मवार नुसार थमत: अनुसुिचत जाती वगाकर ता पद भर याचा 
वचार करावा, यानंतर अनुसुिचत जमाती वगाचा वचार करावयाचा आहे.  यापूव  सह शहर 
अिभयंता पदावर अनुसुिचत जाती वगातील उमेदवार भरणेत आले असून सदरचे पद आता र  
आहे. बंदु नामावलीनुसार सदर जागेवर स थतीत अनुसुिचत जमाती वगाचे उमेदवारास पदो नती 
देणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर कायकार  अिभयंता ( थाप य) 
या पदावर अनुसुिचत जमाती या वगाचे ी.देव ना नरिसमलु ग टूवार हे सेवाजे ता याद माणे 
थम मांकावर आहेत.  तर  सदर अिधकार  यांची कायकार   अिभयंता या पदावर चार वषापे ा 

जा त सेवा झालेली अस याने यांना अनुभवाचा काह  कालावधी िशिथल क न पदो नती 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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ठराव मांक - ८३           वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०१/०२/२०१९       

सुचक : मा.सुमनताई पवळे     अनुमोदक : मा.सागर गवळ  
सदंभ – मा.सुमनताई पवळे, मा.सागर गवळ  यांचा ताव – 

  भाग .३९ म ये संत तुकाराम महाराज पुतळयाची िसमािभंतीची ऊंची वाढ वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे िन वदा .२१-१५/२०१७-१८,  िन वदा र. .१४,९७,६०३/- हे िन वदेचे 

काम करणेत येत आहे.  यानुसार य  ठकाणी काम सु  करणेत आले परंतु मा.नगरसद य यांनी 
स थतीत संत तुकाराम महाराज पुतळा प रसरात तुकाराम महाराज सृ ी कर याचे योजन आहे. 
यामुळे सदर ठकाणी िसमािभंतीचे काम करणे यो य होणार नाह  असे सुच वले आहे.  तसेच न वन 
भागानुसार संत तुकारामनगर येथे आव यक ठकाणी लॉकची व इतर थाप य वषयक कामे सदर 

कामातून कर याची मागणी केलेली आहे. तर  सदर िन वदे या कामातून न वन भाग .२० येथे 
लॉक व इतर थाप य वषयक कामे करणेकर ता सदर कामाचे थळबदलास मा यता देणेत येत आहे. 

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/ ५५ /२०१९ 

दनांक : ०१/०२/२०१९ 
 
 

                                                             
(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. 
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                  ( संदभ  . डा/३/का व/३८/२०१९, द.२३/१/२०१९ ठराव .७९ चे लगत ) 
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     ( संदभ  .आप/३/का व/५६/२०१९, द.२९/१/२०१९ ठराव .८० चे लगत ) 



 10

 



 11

 



 12

 



 13

 



 14

 



 15

 



 16

 



 17

 



 18

 



 19

 


