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

कायप का मांक - २ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २१/१०/२०१६                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
२१/१०/२०१६ 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.आ हाट मंदा उ म  - सभापती 

२. मा.नंदा वकास ताकवण े

  ३. मा.भारती फरांदे 

  ४. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

  ५. मा.बाबर शारदा काश 
    
 या िशवाय मा.डोईफोडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.नंदा ताकवण े      अनुमोदक – मा.शारदा बाबर 
 

 स या वधान प रषदेची आचारसं हता लागू झालेली असलेने द.२१/१०/२०१६ ची 
मा. वधी सिमतीची पा कसभा शु वार द.०४/११/२०१६ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत तहकूब 
करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

सभापती - शु वार द.०४/११/२०१६ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत यते  

         आहे.    

( आ हाट मंदा उ म ) 

सभापती 
वधी सिमती 

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

कायप का मांक - २ 
सभावृ ांत 

( दनांक २१/१०/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - ०४/११/२०१६                  वेळ - दुपार  २.४५ वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची द.२१/१०/२०१६ ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक ०४/११/२०१६ रोजी दुपार  २.४५ 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.आ हाट मंदा उ म  - सभापती 

२. मा.पाडाळे िनता वलास 

  ३. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

  ४. मा.बाबर शारदा काश 
    
 या िशवाय मा.डोईफोडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.िनता पाडाळे        अनुमोदक – मा.गोर  लोखंडे 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वधी सिमतीची द.०४/११/२०१६ ची तहकूब सभा 
शु वार द.१८/११/२०१६ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सचुना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

सभापती - शु वार द.१८/११/२०१६ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत  

         आहे.    

( आ हाट मंदा उ म ) 

सभापती 
वधी सिमती 

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

कायप का मांक - २ 
सभावृ ांत 

( दनांक २१/१०/२०१६ व ०४/११/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - १८/११/२०१६                          वेळ - दुपार  २.४५ वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची द.०४/११/२०१६ ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक १८/११/२०१६ रोजी दुपार  २.४५ 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.आ हाट मंदा उ म  - सभापती 

२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३. मा.आर.एस.कुमार 

४. मा.भारती फरांदे 

  ५. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

  ६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

  ७. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

  ८. मा.बाबर शारदा काश 
    
 या िशवाय मा.डोईफोडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा.भारती फरांदे      अनुमोदक – मा.नंदा ताकवणे 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वधी सिमतीची द.१८/११/२०१६ ची तहकूब सभा 
शु वार द.०२/१२/२०१६ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

सभापती - शु वार द.०२/१२/२०१६ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत  

         आहे.    

( आ हाट मंदा उ म ) 

सभापती 
वधी सिमती 

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

कायप का मांक - २ 
सभावृ ांत 

( दनांक २१/१०/२०१६, ०४/११/२०१६ व १८/११/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - ०२/१२/२०१६                            वेळ - दुपार  २.४५ वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची द.१८/११/२०१६ ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक १२/१२/२०१६ रोजी दुपार  २.४५ 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.आ हाट मंदा उ म  - सभापती 

२. मा.नंदा वकास ताकवण े

३. मा.आर.एस.कुमार 

४. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

  ५. मा.बाबर शारदा काश 
    
 या िशवाय मा.डोईफोडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
अ) दनांक ०२/०९/२०१६ व ०७/०९/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का  

   मांक २४) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

आ) दनांक १४/१०/२०१६ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १) 

   सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
--------- 

 

ठराव मांक – ०४  वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०२/१२/२०१६  वभाग – शासन 

सुचक – मा.नंदा ताकवण े  अनुमोदक – मा.आर.एस.कुमार 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/६६७/२०१६, द.०७/०९/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'कान-नाक-घसा त '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.२८/०७/२०१५ रोजी वतमानप ात आ ण 
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महापािलके या संकेत थळावर जा हरात .२३९/२०१५ िस द क न तसेच महापािलका 
आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अिधका-याकंडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात 
आले होते. ' कान-नाक-घसा 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.२०/१२/२०१५ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते.  सदर या लेखी 
पर ेतउमेदवारांनी ा  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.२८/०३/२०१६ रोजी पाचारण कर यात आले होते.   उमेदवारांकडून ा  झालेली 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे ' कान-नाक-घसा 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.२१/०७/२०१६ 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.तेलंग वृषाली राहूल यांना 
खु या वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये ' कान – नाक - 
घसा त  ' या पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेअधीन िनयु  दे यास सवानुमते 

िशफारस केली आहे.   डॉ.तेलंग वृषाली राहूल यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० 
म ये ' कान – नाक - घसा त  ' अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभकेडे ि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 – ०५  वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०२/१२/२०१६  वभाग –  िनवडणूक 

सुचक – मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक – मा.गोर  लोखंडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .िनवडणूक/३/का व/१०८/२०१६, द.१२/०९/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची साव क िनवडणूक २०१७ म ये होत आहे. सदर 

महानगरपािलके या िनवडणूक कर ता मा.भारत िनवडणूक आयोगाकड ल वधानसभे या या ां 
व न महापािलके या मतदार या ा तयार क यात येत असतात. महानगरपािलका काय े ात 
२०५-िचंचवड, २०६- पंपर , २०७-भोसर  तसेच २०३-भोर वधानसभा अंतगत ताथवडे गाव हे भाग 
समा व  आहेत. याकामी  दनांक - ०१/०१/२०१७ रोजी या नाग रकांचे वय १८ वष पूण होत 
आहे. अशा नाग रकांना आपले नाव मतदार याद त मतदार हणून न द वता येणार आहे. तसेच 
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कोणताह  पा  नाग रक अथवा पा  मतदार मतदार याद त नाव नाह  हणून मतदानापासून 
वंिचत राहणार नाह  याकामी मा.भारत िनवडणूक आयोगातफ मतदार न दणी अिभयान काय म 
दनांक - १५ स टबर २०१६ ते दनांक - १४ ऑ टोबर, २०१६ या कालावधीम  य ेआयो जत 
कर यात आलेले आहे. तसेच दनांक १८/०९/२०१६ (र ववार) व दनांक ०९/१०/२०१६ 
(र ववार)  या दो ह  दवशी वशेष मो हमेचे आयोजन करणेत आलेले आहे.  या काय माअंतगत 
पा  नाग रकांना यांचे नाव मतदार याद त न द वण ेतसेच मतदार याद तील नाव, वय, िलंग, इ. 
चुकांची दु ती करणे तसेच मयत, दुबार, थालांतरण इ या द नावे वगळणी कर याबाबत 
कायवाह  कर यात येणार आहे. याकामी महापािलके या सव े ीय कायालये तसेच शहरातील 

१४ महा व ालयांम ये ०१ ऑग ट २०१६ पासून मतदार सहायता क  सु  कर यात आलेली 
आहेत. यांचेमाफत फॉम न.ं६ नवीन न दणी, फॉम न.ं७ नाव वगळणी, फॉम न.ं८ नाव, प ा, 
तपशील दु ती, फॉम न.ं८अ थलांतरण हे फॉमस ्  वाटप व वकृती कर यात येत अस याबाबत 
मा हतीचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ०६  वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०२/१२/२०१६  वभाग –  क े ीय थाप य 

सुचक – मा.नंदा ताकवण े  अनुमोदक – मा.शारदा बाबर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क /ेका व/८८९/२०१६, द.१३/१०/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

       भाग .४० खराळवाड म ये बालसं कार क  व प र ा मागदशन क  इमारत बांधणे 
लेखािशष JNNURM / क शासन योजना या कामातून सदरचे काम करणे आव यक आहे.  या 
कामाची पाहणी क न अंदाजप क तयार करणेत आले असून यास सावजिनक बांधकाम 
वभागा या सन २०१५-१६ या नुसार दर सुचीनुसार घे यात आहे आहे.  सदर कामाची 
शासक य मा यता र कम पये – ३७,५०,०००/- एवढ  असून याची अंदाजप क य 

र. .३७,५०,०००/- एवढ  येत आहे.  सदर अंदाजप काचा सन २०१६-१७ या वषा या बजेटम ये 
समावेश करणेत आलेला असून या कामावर होणा-या खचाची तरतूद अंदाजप कातील पानांक 
६२३ अ. .१८ वर  JNNURM / क शासन योजना या लेखािशषावरती अंदाजप क य र कमे या 
रका यात शू य दश वणेत आली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१६-१७ या 
अंदाजप कातील पान .६२३ अन.ु .१८ भाग .४० खराळवाड म ये बालसं कार क  व 
प र ा मागदशन क  इमारत बांधणे या कामासाठ  र. .३७,५०,०००/- इतक  शासक य 
मा यता देणेत येत आहे.   तसेच सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये सुच वणेत आले या 
भाग .१ पीनगर म ये दशादशक कमान बांधणे या कामाची िन वदा काढणेत आलेली आहे.  

(िन वदा . २०/३९ – २०१६-१७,  िन वदा र. .२२,४०,४५४/-) परंतु भाग .१ पीनगर 
तळवडे हा भाग रेड झोन बािधत असलेने सदर कमानीचे काम करणे श य होणार नाह .  
यामुळे भाग .१ म ये कमानी या कामातून थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे 

करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच फ े ीय काय े ातील स मा.सद यांनी 
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अंदाजप कामधील सुच वणेत आले या वकास कामाम ये िन वदा या पुण झा यानंतर 
व वध कामाम ये स मा.सद यां या व नाग रकां या मागणीनुसार तसेच िन वदा कायवाह साठ  
लागणा-या दघ कालावधीमुळे कामा या या ीम ये बदल करणे भाग पडते. सबब यामुळे 
कामाचा ाधा य म बदलतो यामुळे फ े य कायालयातील वकास कामां या या ीम ये 
बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच नवी सांगवी पा या या टाक चे रंगसफेद  करणे 
व इतर थाप य वषयक व सुशोिभकरणाची कामे करण े या कामाचा आदेश म.ेबालाजी 
इं जिनअस यांना द.०४/०९/२०१४ रोजी देणेत आलेला आहे. सदर कामांतगत नवी सांगवी 
येथील पा या या टा यांचे रंग सफेद  करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेचा अंतभाव 
होता.  दर यान या काळात दापोड  येथील उंच टा यांचे आवारात ५ ल  िल. मतेची जिमनी 
खालील टाक चे (संपवेलचे) बांधकाम पूण  झाल ेहोते.  सदर दापोड  येथील जिमनी खालील 
टाक चे (संपवेलचे) कामाम ये पंपहाऊसचा अंतभाव नस याने या कामामधून सदर पंप हाऊसचे 
काम करणे श य न हते.  दापोड  येथील पाणीपुरवठयाम ये सुधारणा करणेसाठ  सदर जिमनी 
खालील टाक वर (संपवेलवर) पंप हाऊस बांधणे अ यंत आव यक व तातड चे होते.  या 
प र थतीम ये सदर कामामधून सदर दापोड  येथील जिमनी खालील टाक वर पंप हाऊस बांधून 
घेणे अिनवाय होते.  यानुसार आव यक बाब हणून सदरचे काम क न घेणेत आलेले आहे.  
सदर पंपहाऊसचे काम, कामाची तातड , आव यकता ल ात घेऊन िन वदा .२०/०८/२०१३-१४ 
या कामामधून दापोड  येथील पा या या टा यां या आवारातील संपवेलवर पंपहाऊस बांधणेत 
आलेले आहे.  तसेच थाप य वषयक कामेह  कर यात येत आहेत.  यामुळे िन वदा 
.२०/०८/२०१३-१४ या कामाम ये थानबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच 

काळेवाड  एम.एम. कूल ते पवना नद पयत या र यावर सबवे बांधणेचे काम बीआरट एस 
वभागामाफत म.े ली सी क शन हे ठेकेदार िन वदा .१४/५-२०१५/१६ अ वये कर त 
आहेत.  सदर कामाम ये युरल बस वण,े टँप काँ ट करणे इ.बाबींचा मुळ अंदाजप कात 
समावेश आहे.  सदर िन वदा दर १६.२२ ट के कमी असा आहे.  तथा प सदर बाबी अंमलात न 
आ याने िन वदा रकमेइतका खच होणार नसून िन वदा रकमेम ये बचत होत आहे.  मनपा 
े ातील सांगवी फाटा येथे ेड सेपरेटर, लाय ओ हर, सबवे व पादचार  पूल बांधणेचे काम 

िन वदा .३०/१-२०१२/१३ अ वये चालू असून सदर कामाम ये CQAE गेटजवळ ल पादचार  
भूयार  माग बांधणेचा समावेश असून याम ये बस टेशनम ये य-ेजा करणे या व फुटपाथवर 
ये-जा करणे या रॅ पचा समावेश आहे.  तथा प सांगवी फाटयाकड ल य-ेजा करणेसाठ  जी याचा 
समावेश नसून तो करणे आव यक आहे. तसेच सांगवी फाटयाकड ल ॉम वॉटर लाईन टाकण,े 
ेड सेपरेटरमधील एका बाजूस असले या फुटपाथ माणेच दुस-या बाजूसह  फुटपाथ करण े

तसेच सांगवी फाटा चौकातील डांबर करण करणे आव यक आहे.  तर  काळेवाड  एम.एम. कूल 
ते पवना नद पयत या र यावर सबवे बांधणे या कामात होणा-या बचतीमधून वर उ लेख 
केलेली सांगवी फाटा येथील कामे करणेकामी होणा-या थलबदलास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सावानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 

 
 
 

( आ हाट मंदा उ म ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६३८/२०१६ 

दनांक : ०२/१२/२०१६ 
 
 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

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