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

कायप का मांक – १९ 
सभावृ ांत 

दनांक - १७/०६/२०१६                    वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१७/०६/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० 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. ताकवणे नंदा वकास   - सभापती 
२. मा. आर.एस.कुमार 

३. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव 

४. मा. भारती फरांदे 

५. मा. पाडाळे िनता वलास 

६. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

७. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

८. मा. कुटे चा शीला भाकर 
 

यािशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.डोईफोडे – 
सहा.आयु  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

वषय .१) सह शहर अिभयंता ( था) पदावर करावया या पदो नतीस मा यता  

            िमळणेबाबत... 

वषय .२)  सहा.आयु  पदांवर ल िनयु यांबाबत – मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.आर.एस.  

            कुमार यांचा ताव – 

वषय .३)  किन  अिभयंता ( थाप य) यांना आ ािसत गती योजनेचा लाभ देणेबाबत  

            – मा.िनलेश पांढरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 

वषय .४)  तुळजाईव ती-अजंठानगर भाग .१० झोपडप ट  िनमुलन अंतगत उपल ध  

            िनधीतून भाग र यांवर दवाब ीची सोय करणेबाबत – मा.भारती फरांदे,  

            मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव – 

वषय .५)  मोरवाड  वॉड .२७ झोपडप ट  िनमुलन अंतगत उपल ध िनधीतून भाग  

            र यांवर दवाब ीची सोय करणेबाबत-मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर  
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            यांचा ताव – 

वषय .६)  भाग .१८ रावेत कवळे झोपडप ट  िनमुलन अंतगत उपल ध िनधीतून  

            भाग र यांवर दवाब ीची सोय करणेबाबत – मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश  

            पांढरकर यांचा ताव - 
वषय .७)  भाग .२५ िचंचवड टेशन आनंदनगर झोपडप ट  िनमुलन अंतगत  

           उपल ध िनधीतून भाग र यांवर दवाब ीची सोय करणेबाबत – मा.भारती   

           फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव – 

वषय .८)  . .६१ दापोड  गावठाण एस.एम.एस. कॉलनी प रसरात रेडिम स प तीने 
काँ ट पे ह ंग व गटस करणे व थाप य वषयक कामे करणेबाबत – 
मा.िनलेश पांढरकर, मा.भारती फरांदे यांचा ताव... 

वषय .९) . .६१ आंबेडकर पुतळा ते सांगवी पुलापयत र या या दो ह  बाजूने 
फुटपाथ करणे व रबर मो ड गं पे ह ंग लॉक बस वणेबाबत - मा.िनलेश 
पांढरकर, मा.भारती फरांदे यांचा ताव... 

---------- 

       दनांक ०३/०६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १८) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
 

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

ठराव मांक : ७५      वषय मांक : १ 

दनांक : १७/०६/२०१६    वभाग – शासन 
सुचक - मा.भाऊसाहेब भोईर          अनुमोदक - मा.आर.एस.कुमार 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४०२/२०१६, द.१७/०६/२०१६ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर सह शहर अिभयंता( था.) अिभनामाची 3 
पदे पे बॅ ड र. . 15600-39100 ेड वेतन र. . 7600 या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. 
या संवगात र  होणारे 01 पद पदो नतीने भर याकर ता द.30/05/2016 रोजी पदो नती 
सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती. 
 तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव कायकार  अिभयंता( था)/उपशहर अिभयंता 
पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, गोपनीय अहवाल आ ण 
सेवा ये ता इ. सेवा वषयक तपशील या बाबींची पडताळणी क न ी.दुधेकर र वं  वनायक यांचा 
काय. अिभयंता( था.) पदावर ल पदो नती िनयिमत हो यापूव चा 10.9 वष आ ण पदो नती 
िनयिमत झा यानंतरचा 8.5 वष असा एकूण 19.2 वष इतका अनुभव कालावधी वचारात घेऊन 
ी.दुधेकर यांची कायकार  अिभयंता( था.) पदावर ल िनयिमत झा यानंतरची सेवा 8.5 वष झाली 

असली तर  यांचा या पदावर ल एकूण कायकाल व शासन प रप क . एसआर ह -
2005/ . .1/2005/12, द.25/02/2005 मधील तरतूद पाहता, ी.दुधेकर र वं  वनायक  
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यांना अनु. जाती वगामधून सह शहर अिभयंता( था.) पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या 
मा यतेने पदो नती दे यास सवानुमते िशफारस केलेली अस याने ी.दुधेकर र वं  वनायक, 
कायकार  अिभयंता यांना अनु.जाती वगातून सह शहर अिभयंता ( थाप य) पे बॅ ड 
र. .15600-39100 ेड पे 7600 या वेतन ेणीम ये ता पुर या व पात 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. 
---------- 

ठराव मांक : ७६      वषय मांक : २ 

दनांक : १७/०६/२०१६     
सुचक - मा.भाऊसाहेब भोईर          अनुमोदक - मा.आर.एस.कुमार 

संदभ:- मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव - 
       महापािलकेतील सहा.आयु  अिभनामा या मंजूर पदांवर शासनाकड ल व 
महापािलकेकड ल िनयु  करावयाचे अिधका-यांचे माण िन त कर यात आलेले आहे.  
यानुसार मनपा आ थापनेवर “सहा.आयु ”  पदावर महापािलके या अिधका-यांकर ता असले या 

पदांवर पदो नतीने नेमणूक करणेकामी शासन अिधकार  समक  पदावर काम कर त असले या 
पदांवर ल अनुभवाची अहता धारण न करणा-या अिधका-यांना अनुभवाची अहता िशिथल क न 
सहा.आयु  पदाचा पदभार दे यात यावा. तसेच महापािलके या सहा.आयु ांक रता िन त 
केले या जागांवर शासनाकड ल अिधका-यांची िनयु  न करता महापािलके या अिधका-यांची 
नेमणूक करणेची कायवाह  मा.आयु  यांनी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ७७      वषय मांक : ३ 

दनांक : १७/०६/२०१६     
सुचक - मा.िनलेश पांढरकर          अनुमोदक – मा.सुरेश हे े 
संदभ:- मा.िनलेश पांढरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील जे किन  अिभयंता ( थाप य) शासनाची 
यावसाियक पर ा उ ीण आहेत यांना उपअिभयंता ( थाप य) पद  बढती देणे श य नसलेने 
यांना आ ािसत गती योजनेचा लाभ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ७८     वषय मांक : ४ 

दनांक : १७/०६/२०१६     
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक – मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव – 

       महारा  रा य शासनाचा िनणय . वघयो-१०२०००/१५९२/ . .१८९/नवी-४, दनांक 
०५/०३/२००२ नुसार या योजने अंतगत नागर  थािनक वरा य सं थां या े ातील अनुसूिचत 
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जाती तसेच नवबौ द साठ  आर त असले या भागाम ये तसेच अनुसूिचत जाती या राखीव 
भागािशवाय इतर भागातील या व तीतील अनुसूिचत जाती व नवबौ द ( वशेष घटक) यांची 

लोकसं या ५०% कंवा या पे ा अिधक आहे अशा व यांम ये या शासन िनणयात खाली 
नागर  सु वधा वषयक कामे हाती घेता येतील.  उपरो  शासन िनणयानुसार तुळजाईव ती–
अजंठानगर भाग .१० म ये र कम .४९,९९,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 
न या णव हजार फ ) LED  दवे बस व या या कामांस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक : ७९     वषय मांक : ५ 

दनांक : १७/०६/२०१६     
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक – मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव – 
       महारा  रा य शासनाचा िनणय . वघयो-१०२०००/१५९२/ . .१८९/नवी-४, दनांक 
०५/०३/२००२ नुसार या योजने  अंतगत नागर  थािनक वरा य सं थां या े ातील 
अनुसूिचत जाती तसेच नवबौ द साठ  आर त असले या भागाम ये तसेच अनुसूिचत 
जाती या राखीव भागािशवाय इतर भागातील या व तीतील अनुसूिचत जाती व नवबौ द 
( वशेष घटक) यांची लोकसं या ५०% कंवा या पे ा अिधक आहे अशा व यांम ये या शासन 
िनणयात खाली नागर  सु वधा वषयक कामे हाती घेता येतील.  उपरो  शासन िनणयानुसार 
मोरवाड  वॉड .२७ म ये र कम .४९,९९,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख न या णव 
हजार फ ) LED  दवे बस व या या कामांस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ८०     वषय मांक : ६ 

दनांक : १७/०६/२०१६     
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक – मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव – 

       महारा  रा य शासनाचा िनणय . वघयो-१०२०००/१५९२/ . .१८९/नवी-४, दनांक 
०५/०३/२००२ नुसार या योजने  अंतगत नागर  थािनक वरा य सं थां या े ातील 
अनुसूिचत जाती तसेच नवबौ द साठ  आर त असले या भागाम ये तसेच अनुसूिचत 
जाती या राखीव भागािशवाय इतर भागातील या व तीतील अनुसूिचत जाती व नवबौ द 
( वशेष घटक) यांची लोकसं या ५०% कंवा या पे ा अिधक आहे अशा व यांम ये या शासन 
िनणयात खाली नागर  सु वधा वषयक कामे हाती घेता येतील.  उपरो  शासन िनणयानुसार 
भाग .१८ रावेत कवळे म ये र कम .४९,९९,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख 

न या णव हजार फ ) LED  दवे बस व या या कामांस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक : ८१     वषय मांक : ७ 

दनांक : १७/०६/२०१६     
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक – मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव – 

       महारा  रा य शासनाचा िनणय . वघयो-१०२०००/१५९२/ . .१८९/नवी-४, दनांक 
०५/०३/२००२ नुसार या योजने  अंतगत नागर  थािनक वरा य सं थां या े ातील 
अनुसूिचत जाती तसेच नवबौ द साठ  आर त असले या भागाम ये तसेच अनुसूिचत 
जाती या राखीव भागािशवाय इतर भागातील या व तीतील अनुसूिचत जाती व नवबौ द 
( वशेष घटक) यांची लोकसं या ५०% कंवा या पे ा अिधक आहे अशा व यांम ये या शासन 
िनणयात खाली नागर  सु वधा वषयक कामे हाती घेता येतील.  उपरो  शासन िनणयानुसार 
भाग .२५ िचंचवड टेशन आनंदनगर म ये र कम .४९,९९,०००/- (अ र  

र. .एकोणप नास लाख न या णव हजार फ ) LED  दवे बस व या या कामांस व येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ८२     वषय मांक : ८ 

दनांक : १७/०६/२०१६     
सुचक - मा.िनलेश पांढरकर         अनुमोदक – मा. भारती फरांदे  

संदभ:- मा.िनलेश पांढरकर,मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 

  मनपा थाप य वभागाकड ल िन वदा .१९/३१/२०१५-१६ अ वये, भाग .६१ दापोड  
गावठाण एस.एम.एस. कॉलनी प रसरात रेडिम स प तीने काँ ट पे ह ंग व गटस करणे व 
थाप य वषयक कामे करणेचे काम करणेकामी मे.जयराम क शन िन वदा 

र. .१२,५४,१५०/- (अ र  र. .बारा लाख चौप न हजार एकशे प नास फ ) पे ा ४४.९३% 

कमी दराने या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घे यास ठराव .१४९२६, द.०३/०२/२०१६ अ वये 
यापुव  थायी सिमतीमाफत मा यता दलेली आहे. सदर कामास महापािलका सभा ठराव .६६३ 
द.०६/०४/२०१५ अ वये र. .१८,००,०००/- शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. दापोड  
गावठाण, प रसरात ठक ठकाणी काँ ट पे ह ंग करणे व न वन पे ह ंग लॉक बस वणे गरजेचे 
आहे. सदर कामांतगत काँ ट पे ह ंग करणे व न वन पे ह ंग लॉक बस वणे इ. कामे करणे 
आव यक अस याने सदरचे सुधार त अंदाजप क तयार करणेत आलेले आहे. याची सुधार त 
अंदाजप क र. .४९,८०,०००/- इतक  येत आहे व वाढ व र. .३१,८०,०००/- इतक  येत आहे. तर  
ठेकेदाराकडून मंजूर दराने सुधार त काम क न घे यास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ८३     वषय मांक : ९ 

दनांक : १७/०६/२०१६     
सुचक - मा.िनलेश पांढरकर         अनुमोदक – मा. भारती फरांदे  

संदभ:- मा.िनलेश पांढरकर,मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 

मनपा थाप य वभागाकड ल िन वदा .८/५३/२०१५-१६ अ वये, भाग .६१ आंबेडकर 
पुतळा ते सांगवी पुलापयत र या या दो ह  बाजूने फुटपाथ करणे व रबर मो ड ंग पे ह ंग लॉक 
बस वणेचे काम करणेकामी मे.एस.बी.सवई िन वदा र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख 
फ ) पे ा ४०.००% कमी या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घे यास ठराव .१५८३४, 
द.२९/०३/२०१६ अ वये यापुव  थायी सिमतीमाफत मा यता दलेली आहे. सदर कामास 
महापािलका सभा ठराव .६६३ द.०६/०४/२०१५ अ वये र. .२०,००,०००/- शासक य मा यता 
दे यात आलेली आहे. दापोड  गावठाण, प रसरात ठक ठकाणी नवीन रंगीत, रबर मो ड ंग पे ह ंग  
लॉक बस वणे गरजेचे आहे. सदर कामांतगत रबर मो ड ंग पे ह ंग लॉक बस वणे इ. कामे 
करणे आव यक अस याने सदरचे सुधार त अंदाजप क तयार करणेत आलेले आहे. याची 
सुधार त अंदाजप क र. .४९,९०,०००/- इतक  येत आहे व वाढ व र. .३४,९०,०००/- इतक  येत 
आहे. तर  ठेकेदाराकडून मंजूर दराने सुधार त काम क न घे यास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.   

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

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

                                                   ( नंदा वकास ताकवणे )   

                                                 सभापती                                                      
                       वधी सिमती 

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/३२५/२०१६ 

दनांक : १७/०६/२०१६     

                                                        
                                                         नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

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


