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

कायप का मांक - १० 
सभावृ ांत 

दनांक - २१/०९/२०१८                                  वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
२१/०९/२०१८ 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.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 
          ३. मा.लांडगे राज  कसनराव 

          ४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

  ५. मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाणे  

  ६. मा.अड.सिचन सुरेश भोसले 
 
        या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे – शासन अिधकार , हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

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

----------  
 

वषय .३) भाग .१७, १८ व २२ मधील सावजिनक व छतागृहांची देखभाल दु तीची कामे  
           करणे कामास शासक य मा यता देणेबाबत.    

वषय .४) भाग .१६ मधील सावजिनक व छतागृहांची देखभाल दु तीची कामे करणे कामास 

           शासक य मा यता देणेबाबत.   

वषय .५) िशवछ पती पुर कार ा  खेळाडूस पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर 
           शासन अिधकार  (गट-ब) या पदावर रा यशासनाचे मा यतेने नेमणूक करणेबाबत –  

           मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव.  

वषय .६) भाग .३७ मधील फुलेनगर मधील एम.आय.ड .सी.जनरल लॉकम ये आव यक  

           ठकाणी फुटपाथ कब ग करणे (सन २०१७-१८) कामा या जागेत बदल करणेबाबत –  

           मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव.  

वषय .७) भाग .०४ दघी-बोपखेल मधील थाप य वषयक वकास कामाम ये बदल 

           करणेबाबत - मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव.  

वषय .८) ब मु यालय अंतगत िचंचवड एम.एस.गु व वा हनी देखभाल दु ती भाटनगर  
           ना यापयत करणेचे कामाबाबत (िन वदा .१७/६-२०१५-१६) - मा.उषा ढोरे, मा.राज   

           लांडगे यांचा ताव.  

---------- 
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          दनांक ०७/०९/२०१८ व १४/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 

ठराव मांक - ३९            वषय मांक - ०१ 

दनांक - २१/०९/२०१८          वभाग – शासन 

सुचक : मा.सागर गवळ           अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३३४/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' अिभनामाची पदे 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगाम ये र  असणार  पदे 
सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०९/२०१७ रोजी वतमानप ात आ ण महापािलके या संकेत थळावर 
जा हरात .८०२/२०१७  िस द कर यात आलेली आहे. तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत 
असले या अहताधारक अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होते. 'ऍने थिशयालॉ ज ट 
(भूलत )' पदाकर ता ा  झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या छाननीिशवाय केवळ 
उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे द.०३/१२/२०१७ रोजी लेखी 
पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते. सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या 
आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण िनहाय संभा य 
िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवाराचंी शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक 
व इतर कागदप ांची तपासणी कर याकर ता द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होते. 
उमेदवारांकडून ा  झालेली शै णक अहता,अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे 
'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' या संवगाकर ता आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड े ात (Zone 

of Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वगिनहाय 
गुणानु मे िनवड याद  व ित ा याद  तयार कर याकर ता द.०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  िनवड सिमती 
आयो जत कर यात आली होती. तुत या कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, 
धारण केलेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून र  पदसं या, 
अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेऊन िनवड याद वर ल डॉ.िशंदे सुरेखा संभा यांना खु या 
वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' या 

पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, 
डॉ.िशंदे सुरेखा संभा यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये 'ऍने थिशयालॉ ज ट 
(भूलत )' अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेचे वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४०            वषय मांक - ०२ 

दनांक - २१/०९/२०१८          वभाग – शासन 

सुचक : मा.माई ढोरे          अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३३५/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
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                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' ीरोग व सूतीशा  त ' अिभनामाची पदे 
र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगाम ये र  असणारे पद 
सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०९/२०१७ रोजी वतमानप ात आ ण महापािलके या संकेत थळावर 
जा हरात .८०२/२०१७ िस द क न तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक 
अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होते. ीरोग व सूतीशा  त ' पदाकर ता ा  
झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या छाननीिशवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन 
अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे द.०३/१२/२०१७ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात 
आले होते. सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण 
गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण िनहाय संभा य िनवड े ात (Zone of 

Consideration) येणा-या उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर कागदप ांची 
तपासणी कर याकर ता द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होते. उमेदवारांकडून ा  झालेली 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे ' ीरोग व सूतीशा  त ' या 
संवगाकर ता आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या 
उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वगिनहाय गुणानु मे िनवड याद  व ित ा 
याद  तयार कर याकर ता द.०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  िनवड सिमती आयो जत कर यात आली होती. 

तुत या कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेली शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून र  पदसं या, अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात 
घेऊन िनवड याद वर ल डॉ.नांगरे सुजाता नारायण यांना अनु.जाती वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० 
ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये ' ीरोग व सूतीशा  त ' या पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या 

मा यतेने िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, डॉ.नांगरे सुजाता नारायण यांना वेतन ेणी 
र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये ' ीरोग व सूतीशा  त ' अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास 
मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेचे 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 – ४१            वषय मांक - ०३ 

दनांक - २१/०९/२०१८          वभाग – ब े ीय कायालय 

सुचक : मा.राज  लांडगे          अनुमोदक : मा.सिचन भोसले 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .ब े/ था/का व/०५/१७०/२०१८, द.१८/०९/२०१८ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालया या काय े ात भाग .१७, १८ व २२ या 
भागाचा समावेश होतो. सदर भागाम ये नाग रकांसाठ  व तरंग या लोकसंखेसाठ  मनपाने व वध ठकाणी 
सावजिनक व छता गृहांची यव था केली आहे. सदर व छतागृह दौनं दन वापरामुळे ना दु त होतात. 
व छता गृहे सु थतीत ठेवणे शहरा या ीने आव यक आहे. भाग .१७, १८ व २२ िमळून ५७ लॉक 

(िस स ३२३) इतक  सावजिनक शौचालये व १२ लॉक (िस स ३०) इतके यु रन स आहेत. तसेच 

मनपा या शाळांम ये सु ा व छता गृहे आहेत. सदर व छता गृहांची कालब  प तीने दु ती करणे 
आव यक आहे.  यामुळे सदर कामाचा समावेश सन २०१८-१९ या अंदाजप काम येकर यात आलेला आहे.  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व छ महारा / व छ भारत अिभयान क प अमलबजावणी क  
वभागाचे द.२१/०५/२०१८ व द.०३/०८/२०१८ रोजीचे प ां वये सावजिनक व छता गृहांची देखभाल 
दु तीची कामे वना वलंब करणे क रता यांचेकडे असले या सामुदाियक व सावजिनक शौचालय दु ती 
या लेखाशीषातून िन वदा काढणे वषयी सूचना के या आहेत. सदर कामासाठ  सन २०१८-१९ या मनपा 
अंदाजप काम ये पान .२२८ अ. .१-ड  वर र. .५,००,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. 
यानुसार सम  जागेवर पाहणी केली असता रा य तर य एस.एस.आर. सन २०१७-१८ चे मंजुर 

दरपृ थ:करणानुसार अंदाजप क तयार केले असून िन वदा र. .४१,७४,६७२/- इतक  येत आहे. सदर 
कामासाठ  एक त शासक य मा यता ठरावात या कामाला शासक य मा यता उपल ध नाह . सदर 
कामाची अंदाजप क य र. .५०,००,०००/- इतक  येत आहे. सदर कामाला शासक य मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

 

ठराव मांक – ४२            वषय मांक - ०४ 

दनांक - २१/०९/२०१८          वभाग – ब े ीय कायालय 

सुचक : मा.राज  लांडगे          अनुमोदक : मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.अित. आयु  (२) यांचे प  .ब े/ था/का व/०४/११०/२०१८, द.१८/०९/२०१८ 

       मा.अित. आयु  (२) यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालया या काय े ात भाग .१६ या भागाचा 
समावेश होतो. सदर भागाम ये नाग रकांसाठ  व तरंग या लोकसंखेसाठ  मनपाने व वध ठकाणी 
सावजिनक व छता गृहांची यव था केली आहे. सदर व छतागृह दौनं दन वापरामुळे ना दु त होतात. 
व छता गृहे सु थतीत ठेवणे शहरा या ीने आव यक आहे. भाग .१६ म ये  ६ लॉक (िस स ५२) 

इतक  सावजिनक शौचालये व ३ लॉक (िस स ९) इतके यु रन स आहेत. तसेच मनपा या शाळांम ये 
सु ा व छता गृहे आहेत. सदर व छता गृहांची कालब  प तीने दु ती करणे आव यक आहे.  यामुळे 
सदर कामाचा समावेश सन २०१८-१९ या अंदाजप काम येकर यात आलेला आहे.   पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या व छ महारा / व छ भारत अिभयान क प अमलबजावणी क  वभागाचे 
द.२१/०५/२०१८ व द.०३/०८/२०१८ रोजीचे प ां वये सावजिनक व छता गृहांची देखभाल दु तीची 
कामे वना वलंब करणेक रता यांचेकडे असले या सामुदाियक व सावजिनक शौचालय दु ती या 
लेखाशीषातून िन वदा काढणे वषयी सूचना के या आहेत. सदर कामासाठ  सन २०१८-१९ या मनपा 
अंदाजप काम ये पान .२२८ अ. .१-ड  वर र. . ५,००,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. 
यानुसार सम  जागेवर पाहणी केली असता रा य तर य एस.एस.आर. सन २०१७-१८ चे मंजुर 

दरपृ थ:करणानुसार अंदाजप क तयार केले असून िन वदा र. .८,३९,२३९/- इतक  येत आहे. सदर 
कामासाठ  एक त शासक य मा यता ठरावात या कामाला शासक य मा यता उपल ध नाह . सदर 
कामाची अंदाजप क य र. .१०,००,०००/- इतक  येत आहे. सदर कामाला शासक य मा यता  देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४३           वषय मांक - ०५ 

दनांक - २१/०९/२०१८           

सुचक : मा.उषा ढोरे          अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ : मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

        कुमार  पूजा शंकर शेलार, वय वष २४ वष, शै णक अहता – बी.ए., राहणार – जय बजरंग 
चौक, भोसर , पुणे – ४११ ०३९ या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त वा त य असले या म हला 
खेळाडूस महारा  शासनाचा खेळामधील ित ेचा िशवछ पती पुर कार हा ित या कब ड  या खेळातील 
योगदानाब ल ा  झाला आहे.  तर  िशवछ पती पुर कार ा  कुमार  पूजा शंकर शेलार या म हला 
खेळाडूची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर शासन अिधकार  (गट-ब) या पदावर 
रा यशासनाचे मा यतेने नेमणूक करणेस 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 – ४४           वषय मांक - ०६ 

दनांक - २१/०९/२०१८           

सुचक : मा.उषा ढोरे          अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ : मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

       भाग .३७ (न वन भाग .२०) महा मा फुलेनगर मधील एम.आय.ड .सी.जनरल लॉक म ये 
आव यक या ठकाणी फुटपाथ कब ग करणे हे िन वदा .७३/५९-२०१७-१८ चे काम करणेत येत आहे.  
यानुसार य  ठकाणी काम सु  करणेत आले.  परंतु मा.नगरसद य यांनी न वन भागानुसार संत 

तुकारामनगर येथे आव यक ठकाणी लॉकची व इतर थाप य वषयक कामे सदर कामातून करणेची 
मागणी केलेली आहे.  तर  सदर िन वदे या कामातून न वन भाग .२० येथे लॉक व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे या थळबदलास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावाची तातड ने अंमलबजावनी करावी. 

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

 
 

ठराव मांक – ४५           वषय मांक – ०७ 

दनांक – २१/०९/२०१८           

सुचक : मा.उषा ढोरे          अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ : मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

       भाग .३१ दघी मधील ना यांची थाप य वषयक कामे करणे िन वदा .५३/१७ – २०१७-
१८ िन वदा र. .१४,९८,८३७/- मधील अंदाजे र. .३,००,०००/- इत या रकमेचे काम पूण झाले आहे.  
उव रत अंदाजे र. .१२,००,०००/- इत या रकमेची िन वदा िश लक आहे.  परंतु भाग .४ दघी बोपखेल 
मधील स.नं.६६ येथील दफनभुमी मधील थाप य वषयक कामे करणे आव यक आहे. सबब भाग .३१ 
दघी मधील ना यांची थाप य वषयक कामे करणे िन वदा .५३/१७ – २०१७-१८ या कामामधील 
उव रत रकमेमधून दघी स.नं.६६ येथील दफनभूमी मधील थाप य वषयक कामे करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४६           वषय मांक – ०८ 

दनांक – २१/०९/२०१८           

सुचक : मा.उषा ढोरे         अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ : मा.उषा ढोरे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 

       ब मु यालय अंतगत िचंचवड एम.एस.गु व वा हनीची देखभाल दु ती भाटनगर ना यापयत 
करणे या कामांतगत िचंचवड एम.एस.गु व वा हनीची देखभाल दु ती करणे असे आहे.  सदर कामाची 
िन वदा र. .३५,०१,३४४/- एवढ  असून स थतीत र. .१९,९८,१५५/- एवढया रकमेचे काम पूण झाले 
आहे.  सदर कामात र. .१५,०३,१८९/- एवढ  र कम िश लक राहत आहे.  स थतीत भाग .१६ 
म ये पाणीपुरवठा करकोळ दु ती व देखभाल दु तीचे काम उपल ध नाह.  यामुळे उपरो  
वषयां कत काम भाग .१६ म ये कवळे, वकासनगर, रावेत, मामुड , साईनगर व इतर भाग .१६ 
मधील ठक ठकाणी करणेत यावे. स थतीत सदर भागात ब-याच माणात पा या या वतरण 
निलकांमधून पा याची गळती होत असून महानगरपािलका प रसरातील पाणीपुरवठा सु थतीत व सुरळ त 
ठेवणेसाठ  कामाची आव यकता आहे. यामुळे भाग .१६ म ये उपरो  काम करणेस 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/६२१/२०१८ 

दनांक : २१/०९/२०१८ 
 
 

                                                                                                              
(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. 


