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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०७/१२/२०१८                                       वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०७/१२/२०१८ 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.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

   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.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.भोसले – कायकार  अिभयंता, 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 .५) पंपर  िचंचवड शहरातील सांडपा यावर या क न पुनच करण व पुनवापर धोरण 

िन ती करणेबाबत. 
वषय .६) कायकार  अिभयंता, थाप य गट – अ पदावर पदो नतीने नेमणूक करणेस मा यता  

देणेबाबत – मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव. 
वषय .७) िश णािधकार  पदावर नेमणूक करणेस मा यता देणेबाबत – मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार 

यांचा ताव. 
वषय .८) मु य अ नशमन अिधकार  गट – अ पदावर पदो नतीने नेमणूक करणेस मा यता  

देणेबाबत – मा.मिनषा पवार, मा.संगीता ता हाण ेयांचा ताव. 
वषय .९) भाग .६१ दापोड  बॉ बे कॉलनी प रसरात नाला बांधणे या कामा या जागेत बदल 

करणेबाबत – मा.मिनषा पवार, मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 
---------- 

  

 दनांक १६/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक - ६७           वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०७/१२/२०१८      वभाग – ड े ीय व ुत  

सुचक : मा.मिनषा पवार     अनुमोदक : मा.उषा ढोरे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  .ड /े व/वाकड/३९६/२०१८, द.२९/११/२०१८ 

       मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे - 
       भाग . २८ मधील पोलीस चौक  पंपळे सौदागर ते िशवसाई पयत या र य़ावर ल काश 
यव थेत सुधारणा करणेकामी द यांची उभारणी करणे या कामाचे िनवीदा कायवाह  िन. . 10/04-18/19 

अ वये चालु असुन, भाग .२८ चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत 
अस याने, सदरचे काम मनपा या इतर पर सरात क न घेणे आव यक अस याने तसेच सदर काम भाग 
.२६ चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत नस याने, भाग .२६ 
पंपळे िनलख मधील औंध रावेत र यावर ल वाय जं शन मा.कै.सुरेश च धे अंडरपास ते वाघजाई हॉटेल, 

वशालनगर या ठकाणी करणेकामी मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेनुसार वषयां कत कामाचे 
थळबदलास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ६८           वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०७/१२/२०१८      वभाग – ड े ीय व ुत  

सुचक : मा.उषा ढोरे      अनुमोदक : मा.िन कता कदम 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  .ड /े व/वाकड/३९९/२०१८, द.२९/११/२०१८ 

       मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे - 
       भाग . २८ मधील कोकणे चौक ते रहाटणी र ता ट  से शन पयत या र य़ावर ल काश 
यव थेत सुधारणा करणेकामी द यांची उभारणी करणे या कामाचे िनवीदा कायवाह  िन. .10/10-18/19 

अ वये चालु असुन, भाग .२८ चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत 
अस याने सदरचे काम मनपा या इतर पर सरात क न घेणे आव यक अस याने तसेच सदर काम भाग 
.२६ चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत नस याने, भाग . २६ 
पंपळे िनलख येथील बाबू कामठे चौक ते पंपळे िनलख मशान भुमी र ता या ठकाणी करणेकामी 
मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेनुसार वषयां कत कामाचे थळबदलास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ६९           वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०७/१२/२०१८      वभाग – ड े ीय व ुत  

सुचक : मा.मिनषा पवार     अनुमोदक : मा.संगीता ता हाण े

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  .ड /े व/वाकड/३९८/२०१८, द.२९/११/२०१८ 

       मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे - 
       वाकड उप वभागांतगत भाग .२९ मधील सुदशननगर व जवळ ल पर सरातील काश यव थेचे 
णालीत सुधारणा करणेकामी व ुत वषयक कामे करणे या कामाचे िनवीदा कायवाह  िन. .10/12-18/19 

अ वये चालु असुन, भाग .२९ चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत 
अस याने सदरचे काम मनपा या इतर पर सरात क न घेणे आव यक अस याने तसेच सदर काम भाग 
.२६ चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत नस याने, भाग .२६ 
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पंपळे िनलख येथील बाबू कामठे चौक ते िमताली गाडन र ता या ठकाणी करणेकामी मा.नगरसद य 
यांनी मागणी केलेनुसार वषयां कत कामाचे थळबदलास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ७०           वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०७/१२/२०१८      वभाग – ड े ीय व ुत  

सुचक : मा.उषा ढोरे      अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  .ड /े व/वाकड/३९७/२०१८, द.२९/११/२०१८ 

       मा. सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे - 
       भाग . २९ मधील तुळजा भवानी मंद र चौक ते दापोड  जपयत या र य़ावर ल काश 
यव थेत सुधारणा करणे या कामाचे िनवीदा कायवाह  िन. .10/17-18/19 अ वये चालु असुन, भाग 
.२९ चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत अस याने सदरचे काम 

मनपा या इतर पर सरात क न घेणे आव यक अस याने तसेच सदर काम भाग .२६ चा पर सर हा 
माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत नस याने, ड  पी रोड लगतचे हंद चौक, साई 

मं दर पर सर, वशालनगर या ठकाणी करणेकामी मा.नगरसद या यांनी मागणी केलेनुसार वषयां कत 
कामाचे थळबदलास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

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

ठराव मांक - ७१           वषय मांक - ०५ 

दनांक - ०७/१२/२०१८      वभाग – जलिन:सारण 

सुचक : मा.उषा ढोरे      अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/१०/का व/०२/२०१८, द.०७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

महारा ातील औ ािगक वकास,तं ानाची उपल धता,तसेच शै णक सं थाची उपल धता यामुळे, 
मंुबई ,नागपूर, पुण,े पंपर  िचंचवड,नािशक,औरंगाबाद,शहराचा वकास झपाटयाने झाला आहे. या आिथक 
वकासाचा बोजा नैसिगक साधन संप ीवर पडत आहे. तसेच हवामान बदला या प रणामुळे जल संसाधने 
व यव थापनात अिनयिमतता येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगर े ात ती दन ५२० दशल  िलटर 
इतका पाणी पुरवठा होत आहे. परंतु शहरा या वकास दर ल ात घेता भ व यात मोठया माणात 
पाणीपुरवठा आव यक आहे. स थतीत शा त जल ोत िनिमती , पा या या येक थबाचे संवधन व 
िनयोजनपूण वापर ह  काळाची गरज आहे. देशातील घरगुती व औ ोिगक पाणी वापरा या अनु मे ८०% 
व ९७.५% सांडपाणी िनमाण होते. पंपर  िचंचवड महानगर े ात ती दन ३१२ दशल  िलटर मलजल 
िनमाण होत आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम ६३(३), १५४ नुसार व जल दूषण व 
िनयं ण अिधिनयम १९८६ या कलम ६ व कलम २५ अनुसार  नागर  भागातील सांडपा यावर या 
करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने ायोिगक त वावर एका भागात २०१६ साली 
सांडपा यावर या क न पुनवापर कर यासाठ  पथदश  क प  राब वला आहे. जल दूषण व िनयं ण 
अिधिनयम १९८६ या २०१७ मधील सुधारणाम ये सांडपा याचा पुनवापर व पुनच करण(Recycle and 

Reuse) यासाठ  ो साहन दे याचे सूिचत केले होते. यानुसार महारा  शासना या नगर वकास वभागाने 
शासन िनणय .संक ण २०१६/ . .२५९/न व.३३ दनांक ३० नो हबर २०१७ रोजी धोरण िन त केले 
आहे. 
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१. सदर शासन िनणयानुसार रा यातील नागर  भागात तयार होणा-या सांडपा यावर या 
करणे व पुनच करण व पुनवापर करणे हे संबंिधत नागर  थािनक वरा य सं थेचे 
ाथिमक कत य राह ल. सांडपाणी यव थापन मता िनमाण क न याचे पुनचक रकरण व 

पुनवापर करणेबाबत शहरासाठ  आराखडा  तयार क न (Master Plan) िनधी या उपल धते 
नुसार यांची अमंलबजावणी करणे आव यक राह ल. 

२. शहराम ये िनमाण होणा-या सांडपा यावर तीय व तृतीय तर य या कर या या 
अनुषंगाने करावया या क पांची अंमलबजावणी करताना पारंपार क तं ानाबरोबरच 
आय.आय.ट /िनर  (NEERI) यां या माफत वकिसत केले या ना व यपूण तं ानांचा 
उपयोग ाधा याने कर यात यावा. 

३. नागर  थािनक वरा य सं थांनी था पत केले या व भ व यात था पत होणा-या सांडपाणी 
या मतेतून िनमाण होणा-या यायु  पा याचा पुनवापर कर याचा ाधा य म 

खालील माणे राह ल. 
i. औ णक व ुत क ांना यायु  पाणी पुर वणेसाठ  पुनवापर. 
ii. महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ अंतगत औ ोिगक े ांना यायु  पाणी  

पुर व यासाठ  पुनवापर. 
iii. रे वे कंवा अ य मोठया माणात खरेद दार यांना यायु  पाणी पुर व यासाठ  

पुनवापर. 
iv. शहरातील बांधकाम यवसाियक, स ह स सटर, लॉ ज, इतर यावसाियक इमारती, 

कुलींग टॉवर, हौिसंग सोसायटया, व वध उ ाने ,पाक, खेळाची मैदाने इ. ठकाणी होणारा 
प या या यित र  पा या या वापरासाठ  पुनवापर. 

v. कृषी योजनाथ पाणी पुनवापर. 
४. प यास यो य नसले या (Non-Potable) घटकांसाठ  पा याचा पुनवापर. 
५. यापैक  महारा  औ ोिगक वकास महामंडळा या प र े ातील उ ोगांना यां या 

सभोवताल या ५० क.मी. प रघातील उपल ध या यु  सांडपाणी ाधा याने वापरणे 
बंधनकारक कर यात येत आहे. 

६. नागर  भागातील सांडपा यावर या व पुनवापर कर या या अनुषंगाने िनमाण करावया या 
पायाभूत सु वधांसाठ  आव यक असलेला िनधी क  व रा य शासना या व वध योजनांतून 
कंवा पीपीपी या मा यमातून उभार यात यावा. सदर धोरणानुसार नागर  थािनक वरा य 
सं थामाफत या केले या पा यापासून िमळणा-या र कमेवर नागर  थािनक वरा य 
सं थेचा व ीय ह क असेल. 

शासना या सदर धोरणास अनुस न पंपर  िचंचवड महानगर े ासाठ  पुढ ल माणे धोरण व कृती 
आराखडा ता वत आहे. 
 

उ  : 

  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम १८९ नुसार नवीन जल ोतिनमाण 
कर यासाठ  महानगरपािलका े ातील पाणी पुरवठयां या ३०% ते ५०% पयत पाणीवापर 
सांडपा यावर या केले या पा याने पुनच करण व पुनवापर या मा यमातून करण.े पंपर  
िचंचवड शहरातील महारा  औ ोिगक महामंडळ अख या रतील औ ोिगक वभाग, 
हंजवाड ,चाकण,तळवडे या महारा  औ ोिगक महामंडळातील औ ोिगक आ थापनांना ाधा याने 
पाणीपुरवठा क न बचत होणारे पाणी प याचे पाणी हणून वापर करणेस ाधा य देणे आव यक 
आहे. 
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यायु  पा याचा वापर : 

  

  शहरातील औ ोगीक, यावसाियक आ थापनांना प या या यित र  (Non-Potable) 
घटका या वापरासाठ  या पा याचा पुनवापर करणे बंधनकारक राह ल. 

  शहरातील महानगरपािलकेतफ होणार  बांधकामे तसेच खाजगी बांधकामे,गृहसंकुले 
याकर ता लागणारे पाणीह  यायु  पाणी पुरवठा ारे करणे बंधनकारक राह ल. 
शहरातील सावजिनक शौचालये, सरकार  आ थापना, बगीचा,खेळाची मैदाने याक रता 

यायु  पा याचा वापर केला जाईल. 
   शहरात होणा-या नवीन बांधकामांना Dual Plumbing करणे बंधनकारक राह ल. बांधकाम 

परवानगीसाठ  एकूण पा या या साठवणुक या टाक म ये पाणी वापरापैक   Flushing 

Gardening साफसफाईकर ता ३०% पाणी मता वतं  Plumbing  प दती असण े
आव यक राह ल. सदर टाक म ये डासांचा ादुभाव होऊ नये यासाठ  वेळोवेळ  
उपाययोजना कर यात या या. 

   शहरातील पाणी पुरवठयासाठ  धातू या DI, MS, CI  कार या वा ह या व जोडणी 
अस याकारणाने यायु  पाणीपुरवठा कर यासाठ  वतं  कार या वा ह या असणे 
आव यक आहे. यायु  पा या या वा ह या व जोडणी याक रता HDPE अथवा त सम 
कार या सामु ी या वापर वतरणासाठ  कर यात येईल. 

   प यायो य पाणी व या केलेले पाणी यां या नळ जोडणीचा रंग (श यतो लाल) 
वेगळा असावा. प याचे पाणी जोडणी व यायु  पा याची जोडणी चुक ने एक  होऊ 
नये यासाठ  वेळोवेळ  पाहणी कर यात यावी. 

   शहरातील यायु  पा यासाठ  वतं  पाणी मीटर येक जोडणीसाठ  असेल. वतं  
मीटर र डंगची दर म ह याला पडताळणी घेऊन चिलत पाणी दरानुसार देयक वतर त 
कर यात येईल. सदर यायु  पा याचे दर चिलत घरगुती दरा या ५० % कमी 
तर औ ोिगक वापरा या ५० % इतके असतील. 

   यायु  पा याक रता Central Public Health and Environment Engineering 

organization (CPHEEO) क य लोकआरो य व पयावरण अिभयां क सं था यांनी 
दले या मानांकानुसार(त ा प रिश  हणनू जोडला आहे) बंधनकारक राहतील. 

   प या या यित र  वापरासाठ  सदर कार या मानकानुसार पाणी पुरवठयाकर ता 
Ultra Filtration  व Ultra Violet  अथवा त सम णालीचा वापर मागदशक त वानुसार 
यो य राह ल. 

   तसेच औ ोिगक अथवा इतर सं थांकडून मागणी झा यास Reverse Osmosis 
तं ानाचा वापर क न प यायो य पाणी तयार केले जाऊ शकते. यासाठ  मागणीनुसार 
यवहाय ताव महानगरपािलका आव यकतेनुसार यं णा राबवू शकते. 

  दु काळ अथवा पाणीपुरवठा खं डत झा यामुळे आणीबाणी या संगाम येह  नद पा ात व 
तळयात पाणी साठवणूक क न Reverse Osmosis  अथवा त सम तं ाना ारे 
प यासाठ  पाणीपुरवठा केला जाऊ शकतो. सदर कार या तां क िनणय IIT Bombay 
व NEERI या अ ग य सं थेतील त ांचे वेळोवेळ  मागदशन घे यात येईल. 

   सदर यायु  पाणी पुरवठयाकर ता स लागारामाफत शहरासाठ  व तृत आराखडा 
तयार कर यात आला आहे. सदर मा टर लॅननुसार शहरा या भौगोिलक रचनेनुसार 
चार भाग कर यात आले आहेत. 
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१. भाग .१ : पंपळे सौदागर,वाकड, हंजवाड , MIDC िचंचवड 

२. भाग .२ : िचखली MIDC 

३. भाग .३ : िनगड  ािधकरण व तळेगाव MIDC 

४. भाग .४ : चाकण MIDC 
 

    सदर लॅननुसार संपूण शहरासाठ  ती दन १२० दशल  िलटर एवढया यायु  
पा याचा वापर केला जाऊ शकतो. यािशवाय हंजवड ,चाकण,तळेगाव MIDC Area 
साठ  ती दन दशल  िलटर यायु  पा याचा वापर केला जाऊ शकतो. 

  सदर यायु  पा या या वतरणाकर ता संपूणपणे नवीन जाळे  आिथक या 
यवहाय नस याने याअनुषंगाने ६०७ कं.मी.चे ाथिमक जाळे उभारणी  आव यक आहे. 
व गरजे माणे पुढ ल जाळे व ता रत करता येईल. 

  या मा टर लॅनपैक  प ह या ट याम ये माट िसट या अंतगत Area Base 

Development (ABD) मधील पंपळे सौदागर, व वाकड, हंजवड  MIDC Area याकर ता 
कासारवाड  मलिन:सारण या क ातून ती दन ७५ दशल  िलटर पाणीपुरवठा करणे 

ता वत आहे. 
 च-होली मैलाशु द करण क ातुन या केलेले पाणी या भागात न याने वकिसत होत 

असले या बांधकाम यवसायासाठ  व सोसायटयांसाठ  प या यित र  वापरासाठ  
करणेचे ता वत आहे.  

 

   या प ह या ट याची उपांगे पुढ ल मणे आहेत. 
१. Ultra Filtration  व Ultra Violet प दतीचा वापर क न ती दन ७५ दशल  

िलटरचे या क  कासारवाड  येथे उभारणी करणे तसेच पंपींग क  उभारणे 
व िचखली येथे ती दन ५ दशल  या क ाची उभारणी करण.े 

२. यायु  पुनवापराकर ता २८५ क.मी. चे पाणी वतरण यव था उभारणे. 
३. ५ML मतेचे जलकंुभ कासारवाड  MIDC येथे १ दशल  िलटर मतेचे २ 

जलकंुभ वाकड आणी पंपळे सौदागर, हंजेवाड  फेज १ येथे ०.७ दशल  
िलटर फेज २ येथे ०.५५ दशल  मतेचे २ आणी हजवाड  फेज ३ येथे १.९ 
दशल  िलटर मतेचे जलकंुभ उभारण.े 

४. सदर योजनेचा एकूण अंदाजे खच पये ४०० कोट  इतका असेल. 
 अंदा जत खच केवळ महानगरपािलके या व:िनधीतून करण े श य नाह . क पातील 

तं ानाची जोखीम उचल यासाठ  महानगरपािलकेकडे पुरेसे मनु यबळ नाह . यायु  
पा याची मागणी व पुरवठाचा सम वय साध यासाठ  मोठया माणात वपणन यव था 
असणे आव यक आहे. 

 औ ोिगक व यापार  वापरासाठ  पा याची गुणव ा राखणे व खच समपातळ त व 
कमीतकमी ठेवणे याक रता क प खाजगी लोक सहभागातून (PPP प दतीने) 
राब व यासाठ  ता वत आहे. 

 नमामी गंगे व NHAI सार या रा ीय मह वा या क पाम ये चिलत Hybrid Annuity 
Model प दतीचा वापर ता वत आहे. यानुसारह  हा क प राब वता येईल. 

 सदर प दतीम ये महानगरपािलकेतफ ४०% भांडवलीखच कं ाटदारास क प उभारणी या 
कालावधीत ट याट याने ता वत राह ल उव रत ६०% ह सा क प काया वत 
झा यापासून ७ वषात ैमािसक प दतीने वतर त कर यात येईल. 
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 क प उभारणीचा कालावधी २ वष अिधक देखरेखीचा कालावधी २० वष क प 
उभारणीचा एकूण कालावधी राह ल. क पासाठ ची जागा खाजगी कं ाटदारास लायस स 
प दतीने वापर यासाठ  दली जाईल. यासाठ  ितवष  येक केअर मीटरसाठ  १ 
पया दर आकारणी ता वत आहे. 

 वकासकास देखभाल दु तीसाठ  ती मािसक प दतीने खच अदा कर यात येईल सदर 
खच TAKE OR PAY  प दतीने ठरा वक मतेसाठ  अदा कर यात येईल. 

 खाजगी कं ाटदार/ वकासकास स याचे मलिन सारण या क  व ता वत तृतीय 
तर य या क  या दो ह  घटकाची जबाबदार  करारना यानंतर ह तांतर त कर यात 

येईल. खाजगी कं ाटदार/ वकासकास तृतीय तर य (Third Treatment) या 
अनुषंगाने आव यक बदल मलिन: सारण यात करता येईल. 

 यायु  पाणी TAKE OR PAY  पे ा जा त वकले गे यास कं ाटदारास Incentive, 

Bonus  र कम दे यात येईल. यायु  पाणी मानकानुसार न द यास कं ाटदारा या 
देय र कमेतून दंड र कम वळती कर यात येईल. 

 महानगरपािलका वतीने वकासातफ Public Awareness Campaign  वेळोवेळ  
राब व यात येईल. सदर खच या सात वषासाठ  भांडवली खचात समा व  असेल , 
तदनंतर महानगरपािलके या अनुमती देखभाल दु ती खचात समा व  कर यात येईल. 

 मलिन: सारण या क ाम ये बदल करतांना Biogas िनिमती/Sludge पासून खत 
िनिमती के यास सदर कार उ प न वकसकास करारना यां या कालावधीत िमळवता 
येऊ शकेल. 
 

      क प अंमलबजावणीसाठ  महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम १७७ 
६६अ, कलम ६६ या पोटकलम ४१ अ नुसार लोक खाजगी सहभागातून (PPP) पुनच करण व पुनवापर 

या क  व यं णा उभारणी, व कलम १०९ नुसार व वध िनधी पुरवठादारा ारे िनधी उभारणेसाठ  
मा.आयु  यांना ाधाकृत करणे आव यक आहे. तर  मा.आयु सो यांना सदर क पासाठ  ािधकृत 
करणेस मा यता घेणेकामी 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 - ७२           वषय मांक - ०६ 

दनांक - ०७/१२/२०१८       

सुचक : मा.उषा ढोरे      अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 

संदभ – मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर कायकार  अिभयंता, थाप य गट – अ 
अिभनामाची ०३ पदे र. .१५६०० – ३९१०० ेड पे र. .६६०० या वेतन ेणीम ये मंजूर असून र  आहेत. 
ी.द ा य एकनाथ रामगुडे, उप अिभयंता, थाप य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हे कायकार  

अिभयंता, थाप य गट – अ पदाचे पदो नती क रता पा  असून सेवाजे  आहेत.  तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवर थाप य वभागातील कामकाजाचा अनुभव व उप अिभयंता, थाप य 
पदावर एकूण १२ वष सेवा आ ण थाप य वभागामधील एकूण ३० वषाची सेवा वचारात घेता ी.द ा य 
एकनाथ रामगुडे, उपअिभयंता थाप य यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  कायकार  अिभयंता, 
थाप य गट – अ वेतन ेणी र. .१५६०० – ३९१०० ेड पे र. .६६०० या पदावर पदो नतीने नेमणूक 
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कर 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 - ७३           वषय मांक - ०७ 

दनांक - ०७/१२/२०१८       

सुचक : मा.उषा ढोरे           अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 

संदभ – मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा पवार यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागात िश णािधकार  हे पद र  असून या 
वभागा  अंतगत  १८  व ालये  चाल वली जातात. व ालयांचे आव यकतेनुसार मा यिमक वभागाकर ता  
िश णािधकार  पदाची आव यकता आहे.  स या िश ण मंडळ वभागाकड ल सहा. शासन अिधकार  
ी.पराग मंुढे यांना अित र  पदभार देणेत आलेला आहे. ी.मंुढे सहा. शासन अिधकार  (शै णक पा ता 

बी.ए.बी.एड.) यांनी महानगरपािलकेत उपिश क हणून द.०१/०७/१९८५ ते १०/०४/२००७ काम केलेले 
आहे.  यांना अ यापनाचा एकूण २२ वषाचा अनुभव आहे.  तसेच प र े ीय अिधकार  (पयवे क) दनांक 
११/०४/२००७ ते ०२/०८/२०१२ अनुभव ०५ वष, दनांक ०३/०८/२०१२ ते आज अखेर सहा. शासन 
अिधकार  पदावर काम केलेले आहे. दनांक २२/०५/२०१८ ते ०१/०६/२०१८ पयत शासन अिधकार  
हणून िश ण वभागाचे कामकाज केलेले आहे.  तसेच दनांक २२/०५/२०१८ ते आज अखेर मा यिमक 

िश ण वभागाचे िश णािधकार  या पदाचे कामकाज संभाळत आहे.  याबरोबर िश ण वभागाचे सहा. 
शासन अिधकार  या पदाचे कामकाज कर त आहे.  मा यिमक वभागाचे १८ व ालये असून व ाथ  

गुणव ेसाठ  इतर उप म राब वले आहेत.  या पूव  १० वी व १२ वी बोड प र ा भरार  पथकाम ये पथक 
मुख हणून कामकाज केलेले आहे. ११ वी ऑनलाईन किमट  म ये झोन ऑ फसर हणून कामकाज केलेले 

आहे. यांना ज हा प रषद, एस.एस.सी.बोड या कायालयाकड ल कामकाजाचा चांगला अनुभव आहे.  यांची 
िश ण े ात ३४ वष सेवा झालेली आहे. यांनी मा यिमक वभागाचे िश णािधकार  या पदावर ३ 
म ह यांपासून चांग या कारे कामकाज केलेले आहे. तर  ी.पराग मंुढे, सहा. शासन अिधकार  यांना 
िश णािधकार  या पदावर नेमणुक करणेकामी 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 - ७४           वषय मांक - ०८ 

दनांक - ०७/१२/२०१८       

सुचक : मा. मिनषा पवार     अनुमोदक : मा.संगीता ता हाण े

संदभ – मा.मिनषा पवार, मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव – 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर “मु य अ नशमन अिधकार” गट अ 
अिभनामाचे पद र. .१५६०० – ३९१०० ेड पे र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये मंजूर असून र  आहे. 
सदर पदावर ी. करण बाळमुकंुद गावडे, उप मु य अ नशमन अिधकार ,  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका हे एकमेव सेवा ये  अिधकार  पदो नती क रता पा  आहेत. तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या अ नशमन वभागाचे वभाग मुख हणून कामकाजाचा अनुभव व उप मु य 
अ नशमन अिधकार  पदावर एकूण ०५ वष सेवा आ ण अ नशमन वभागामधील  एकुण ३१ वषाची 
सेवा वचारात घेता ी. करण बाळमुकंुद गावडे, उप मु य अ नशमन अिधकार  यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या “मु य अ नशमन अिधकार” गट-अ  वेतन ेणी र. . १५६०० – ३९१०० ेड पे 
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र. .६६००/- या पदावर पदो नतीने नेमणूक कर यास 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. 
---------- 

 

ठराव मांक - ७५           वषय मांक - ०९ 

दनांक - ०७/१२/२०१८       

सुचक : मा. मिनषा पवार     अनुमोदक : मा.संगीता ता हाण े

संदभ – मा.मिनषा पवार, मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव – 

        भाग .६१ दापोड  बॉ बे कॉलनी प रसरात नाला बांधणीचे काम करणे (िन वदा .७३/१७-
२०१७-१८) चे ऐवजी मा.नगरसद य भाग .३० यांनी ना याचे काम न करता याच प रसरातील नाला 
साफसफाई करणेसाठ  पोकलेन, जेसीबी, डंपर इ.यं णां ारे नाला साफसफाई कर याचे सुच वले आहे.  तसेच 
न वन भाग .३० दापोड  बॉ बे कॉलनीतील थाप य वषयक कामे व पे ह ंग लॉक बस वणे, गटर 
करणे, पावसाळ  ॉम वॉटर लाईन टाकणे व इतर कामे करणे या कामातून करणे या सुचना केले या 
आहेत.  या माणे भाग .६१, दापोड  बॉ बे कॉलनी प रसरात नाला बांध याचे काम करणे (िन वदा 
.७३/१७-२०१७-१८) चे ऐवजी वर ल कामे न वन भाग .३० म ये करणेस व सदर या कामातील 
व पात झाले या बदलास 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/७५८/२०१८ 

दनांक : ०७/१२/२०१८ 
 
 

                                                             
(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. 


