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

कायप का मांक - १० 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १५/०१/२०१६                       वेळ – दपार  ु ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१५/०१/२०१६ रोजी दपार  ु 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.लोखंडे गोर  जाकाराम 

६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

७. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
 

या  िशवाय मा.गावडे - सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.लडकत, 
मा.कुलकण  - कायकार  अिभयंता, मा.काटकर - शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
 उप थत स मा.सद याचें संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामाकाजाम ये दाखल 
क न घे यात आले.  
 
वषय .२) से. .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ांतगत ट पा .३ व ४ खाजगीकरणाने 

चाल वणे या कामासाठ  सुधा रत शासक य मा यता िमळणेबाबत.. 
वषय .३) भाग .७ च-होली भोसलेव ती ते पठारेमळा १८ मी.र यावर सी.ड .वक बांधणे 

- मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 
वषय .४) दळवीनगर भाग .२१ भाजी मंडई बांधणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश 

पांढरकर यांचा ताव. 
वषय .५) मु यलेखापाल नेमणुक बाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 

 

वषय .६) भाग .२१ दळवीनगर मधील उ ोगनगर भागात मु यर या या दो ह  बाजूने 
फुटपाथ करणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 
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वषय .७) दघी गायरान स.नं.७७ येथे तारफे संग व कंपाऊंड करणे कामाचे सुधार त खचास 

मा यता िमळणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 
वषय .८) फ े ीय कायालयातील उव रत उ ानांची थाप य वषयक कामे करणे कामास 

सुधार त  शासक य मा यता िमळणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर 
यांचा ताव. 

वषय .९) भाग .२९ मधील कै.यशवंतराव च हाण गुलाब पु प उ ानाम ये कायालयातील 
फिनचर, रंगरंगोट  व थाप य वषयक कामे करणेबाबत - मा.भारती फरांदे, 
मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 

वषय .१०) भाग .२९, स.े .१ भूखंड .२ येथील उ ानांसाठ  आर त जागेत के टंग 
ॅक करणेचे कामास सुधार त शासक य मा यता िमळणेबाबत - मा.भारती फरांदे, 

मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 
वषय .११) भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील कै.बी.ड . क लेदार उ ानांम ये थाप य 

वषयक कामे करणेस सुधार त शासक य मा यता िमळणेबाबत - मा.भारती 
फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 

वषय .१२) मनपा ह तून जाणा-या नद पा ां या कडेने ३० मी. अंतराचा ह रत प टा सोडून 
उव रत े  र हवास वभागात समा व  करणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश 
पांढरकर यांचा ताव. 

वषय .१३) वॉड .६३ मधील ना यांची कामे करणेकामी र. .५०,००,०००/- चे खचास 
शासक य मा यता िमळणेबाबत - मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा 
ताव. 

 

---------- 
 
 दनांक ०१/०१/२०१६ व ०७/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ९ ) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
ठराव मांक : २८  वषय मांक : १ 

दनांक : १५/०१/२०१६    वभाग - पयावरण अिभयां क   
सुचक : मा.गोर  लोखंडे     अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/२/का व/०५/२०१६, द.०६/०१/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  घनकचरा यव थापन व हताळणी िनयम  

 २००० अंतगत उप वधी तयार करणे बाबत मा.त कालीन आयु  सो यांनी मा.अित. आयु  
सो यांचे मागदशनाखाली करावया या सुचना द या हो या यास अनुस न  या े ामधील 
त  तसेच व वध े ाम ये कायरत असले या अनुभवी वंयसेवी सं थेचे ितिनधी 
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(जनवानी प रसर, कागद काच प ा संघटना व संचािलका पयावरण  िश ण क  इ.), 
मनपाचे अिधकार  यांचे सब ुप तयार करणेत येऊन सदर सब ुप माफत तयार करणेत 
आले या उप वधी या [Byelaws] या Pre Final Draft चे मा.अित र  आयु  सो यांचेकडे 
दनांक ०३/०२/२०१४ रोजी सादर करण करणेत आल े व याम ये मा.अित र  आयु  सो 
यांचे सुचनेनुसार आव यक ते बदल करणेत  येऊन मा.आयु  सो यांचेकडे दनांक 
१५/०९/२०१४ व दनांक ०३/०२/२०१५ रोजी सादर करण करणेत आले. तसेच याबाबतचा 
उप वधी मसुदा [Draft Copy] महारा   शासनाकडे मा हतीकामी यांचे मागणीनुसार 
मा हतीसाठ  दनांक १८/०२/२०१५ रोजी  पाठ वणेत आला आहे.  घनकचरा यव थापन व 
हाताळणी िनयम २००० अंतगत तयार करणेत  आले या उप वधी मसुदा मा.महापािलका 
सभेची मा यता घेऊन अंितम मंजुर कामी  तसेच अंमलबजावणी करणेकामी महारा  शासनाची 
मंजूर  घेणे आव यक आहे.  स थतीम ये घनकचरा यव थापनासाठ  तयार केलेला 
उप वधी मसुदा महारा   शासनाकड ल अंितम मा यता येईपयत मा.मनपा सभे या मा यतेने 
घनकचरा यव थापन व हाताळणी िनयम अंतगत “मनपाचे घनकचरा यव थापन 
धोरण” हणून राब वणे श य आहे. तसेच या धोरणांस मा.महापािलका सभेची 
मा यता  िमळालेनंतर हा मसुदा मा यतेकामी महारा  शासनाकडे पाठ वणेत येईल व 
यास  मंजुर  िमळालेनंतर मनपा काय े ात घनकचरा यव थापनासाठ  

उप वधीची  अंमलबजावणी करणेत येईल.  सबब घनकचरा यव थापन व हाताळणी िनयम 
२००० अंतगत या े ातील  अनुभवी व त  वंयसेवी सं थांचे ितिनधी व मनपाचे 
अिधकार  यांचे सब ुप या  मदतीने तयार करणेत आले या मनपाचे घनकचरा यव थापन 
उप वधी या मसु ास  अंितम मंजुर कामी महारा  शासनाकडे पाठ वणेसाठ  व महारा  
शासनाकड ल  मा यता िमळेपयत सदरचे घनकचरा यव थापन उप वधी मनपाचे 
घनकचरा  यव थापन धोरण हणून राब वणेस मा यता िमळणेकामी 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 : २९  वषय मांक : २ 

दनांक : १५/०१/२०१६    वभाग - जलशु द करण क  स.े२३ 
सुचक : मा.गोर  लोखंडे     अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुजशुक/१३/२०१६, द.१४/०१/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  से. .२३ िनगड  येथील जलशु द करण क ांतगत ट पा .३ व ४ खाजगीकरणाने 
चाल वणे या कामासाठ  मूळ शासक य मा यता र. .३५,००,०००/- वगळता उव रत 
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र. .४,५०,०००/- ( अ र  र. .चार लाख प नास हजार फ  ) या वाढ व रकमेस 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ३०  वषय मांक : ३ 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
  भाग .७ च-होली भोसलेव ती ते पठारेमळा १८ मी.र यावर सी.ड .व स बांधणे 
(िन.नो. .४५/१३-२०१४-१५) या कामाचा आदेश दे यात आलेला आहे.  तथा प सदर ठकाणी 
स या सी.ड .व स बांधणे ऐवजी सदर कामातून भाग .७ च-होलीमधील चो वसावाड  येथील 
सी.ड .व स बांधणे व स.नं.५२९ येथे सी.ड .व स बांधणे व इतर ठकाणी थाप य वषय काम 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ३१  वषय मांक : ४ 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
  दळवीनगर भाग .२१ भाजी मंडई बांधणे या कामा या अंदाजप क य 
र. .१५,००,०००/- ( अ र  र. .पंधरा लाख फ  ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक : ३२  वषय माकं : ५ 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर “ मु यलेखापाल ” या पदनामाचे 
वग - १ मधील पे बँड र. .१५६०० - ३९१००, ेड पे ६६०० मधील १ पद मंजूर आहे.  सदरचे 
पद हे असं विधक असून महानगरपािलके या आ थापनेवर ल लेखािधकार  पदावर काम 
करणा-या कमचा-यांमधून सेवाजे तेनुसार व पा तेनुसार “ मु यलेखापाल ” या पदावर 
पदो नती देऊन सदरचे पद भरणे आव यक आहे.  तर  भ व यात “ मु यलेखापाल ” हे पद 
र  झालेनंतर महापािलके या आ थापनेवर ल “ लेखािधकार  ” या पदाचे सेवाजे तेनुसार, 
पा तेनुसार व िनयमानुसार मु यलेखापाल या पदावर पदो नती दे यात यावी व या पदासाठ  
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शासनाकडून ितिनयु वर ल अिधका-याची नेमणुक कर यात येऊ नये कंवा माग वणेत 
येऊ नये. लेखािधकार  या पदाचे सेवाजे तेनुसार १. ी.आ हाळे सुरेश तुकाराम, २. ी.इनामदार 
िमनानाथ माधव, ३. ी.जगदाळे तानाजी माधवराव हे कमचार  “मु यलेखापाल” या पदाचे 
पदो नतीचे (Consideration Zone) वचार करणेस पा  असून यांची शै णक अहता, 
कामाचा अनुभव, गोपनीय अहवाल वचारात घेऊन “मु यलेखापाल” या पदावर सेवा 
जे तेनुसार पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच शासन वभागाने या संदभात 
तपासणी क न ताव फेरसादर करावा व या पदावर ितिनयु वर अिधकार  पाठवू नये 
असे शासनास कळ व यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ३३  वषय मांक : ६ 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
 भाग .२१ दळवीनगरमधील उ ोगनगर भागात मु य र या या दो ह  बाजूने 
फुटपाथ करणे व कलर पे हर टाई स बस वणे या कामास सुधा रत अंदाजप क य र कम 
पये ५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ३४  वषय मांक : ७ 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
 दघी स.नं.७७ येथील गायरानात तारफ संग व कंपाऊंड कर याचे काम स या चालू 
असनू, कंपाऊंड वॉलला ला टर क न प टग करणे आव यक आहे.  सदर बाबींमुळे कामाचे 
खचात वाढ अपे त आहे.  तर  वषयां कत कामाचे सुधा रत र. .५०,००,०००/- ( अ र  
र. .प नास लाख फ  ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ३५  वषय मांक : ८ 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
  फ े य कायालयातील उ ानांची थाप य वषयक कामे करणे हे काम स या चालू 
आहे.  परंतु या कामामधून फ भागातील से. .२२ मधील आंबेडकर उ ान, मधुकर पवळे 



 

 

6 
 

शाळेजवळ ल लॉट तसेच पाईन र ता येथील थाप य वषयक कामे कर याची 
मागणी मा.नगरसद यांकडून होत आहे.  या कामाचा वचार करता वषयां कत कामासाठ  
सुधा रत र. .५०,००,०००/- इतका खच अपे त आहे.  तर  सदर कामाचे सुधा रत र कम 
पये - ५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ३६  वषय मांक : ९ 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
  भाग .२९ मधील कै.यशवंतराव च हाण गुलाबपु प उ ानाम ये कायालयातील 
फिनचर व रंगरंगोट ची कामे करणे व इतर थाप य वषय कामे करणे या कामामधून गुलाब 
पु प उ ानाम ये उ ान वभागाचे कायालयाचे फिनचर, रंगरंगोट  कर यात येणार आहे. परंतु 
कायालयासाठ  न वन टॉयलेट लॉक, जु या इमारतीचे नुतनीकरणाची वाढ व कामे सदर 
कामामधून कर यात  येणार आहेत.  यामुळे या कामासाठ  सुधा रत र. .५०,००,०००/- 
इतका खच अपे त आहे. तर  सदर कामाचे सुधा रत र कम पये - ५०,००,०००/- (अ र  
र. .प नास लाख फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ३७  वषय मांक : १० 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
  भाग .२९, स.े .१, भूखंड .२ येथील उ ानांसाठ  आर त जागेत के टंग ॅक 
करणेचे काम स या चालू असून सदर कामाम ये या ठकाणी िसमािभंत बांधण,े े क 
गॅलर  व शडे कर याची मागणी मा.नगरसद यांनी केलेली आहे.  सदर कामामुळे कामा या 
खचात वाढ होणार असून सुधा रत र. .५०,००,०००/- इतका खच अपे त आहे. तर  
वषयां कत कामाचे सुधा रत र कम पये - ५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) 
चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ३८  वषय मांक : ११ 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
 भाग .३९ मधील कै.बी.ड . क लेदार उ ानाम ये जॉिगंग ॅक कर याची मागणी 
थािनक नाग रकांकडून होत आहे. भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील बी.ड . क लेदार 

उ ानाम ये थाप य वषयक कामे करणे कामामधून सदर काम करणे श य आहे. सदर 
कामासाठ  सुधा रत र. .४५,००,०००/- इतका खच अपे त आहे. तर  सदर कामाचे सुधा रत 
र कम पये - ४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख फ ) चे खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक : ३९  वषय मांक : १२ 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनमुोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
  सन १९८२ म ये या गावांचा महापािलका ह त समावेश झाला आहे अशा पवना 
नद या पा ाचे दो ह  बाजूकड ल गावांक रता व इं ायणी व मुळा नद या पंपर  िचंचवड 
ह या भागाक रता शासनाचे िनदशानुसार मंजूर वकास योजनेतील नद चे पा ापासून ३० 
मी. ह रत प टयातील नद चे ह पासून कमान (३० मी.अंतराचा ह रत प टा सोडून) उव रत 
े  र हवास वभागात समा व  करणेकामी फेरबदलाची कायवाह  करणेस व तदनुषंगीक 

फेरबदलाची सव वैधािनक या पुण क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजूर  पाठ वणेस 
मा यता िमळणेकामी 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 : ४०  वषय मांक : १३ 

दनांक : १५/०१/२०१६     
सुचक : मा.भारती फरांदे     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.भारती फरांदे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंदाजप क सन २०१५-१६ म ये पान .१५५, 
अ. .१६ वरती वॉड .६३ मधील ना यांची कामे कर याचे काम िन वदा .८/३१-२०१५-१६ 
अ वये चालू आहे.  सदर कामांतगत भाग .६३ कासारवाड  रे वे लाईन या कडेने ना याचे 
काम करणेत आले आहे.  सदर ना याचे उव रत  काम करणे आव यक आहे.  सदर कामास 
र. .३०,००,०००/- इतक  र कम कमी पडत अस याने वाढ व कामासाठ  अंदाजप क य 
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रकमेस सुधा रत शासक य मा यता यावी लागणार आहे.  तर  सदर कामास सुधा रत 
अंदाजप क य र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) चे सुधा रत खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

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

                                        

                                                   ( नंदा वकास ताकवणे )   

             सभापती                                                      
     वधी सिमती 

                                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२९/२०१६ 

दनांक : १६/०१/२०१६              
                              

                            

                                            
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
 
 

 


