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

कायप का मांक - १३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०६/१०/२०१७                  वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०६/१०/२०१७ 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.सोनवणे शारदा हरेन  - सभापती 
  २. मा.अ नी संतोष जाधव  - उपसभापती 
  ३. मा. वीनल क पल हे  े

  ४. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
  ५. मा.काटे वाती (माई) चं कांत  

  ६. मा.कोकणे संतोष अंकुश 

  ७. मा.यादव मीनल वशाल 
       
 या िशवाय मा.आगळे – शासन अिधकार  ( शा.), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.तांबे – कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 
 

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

वषय .१) JNNURM  अंतगत ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी टाक यात  

येणा-या पाईपलाईन या कामाची या ी कमी क न भाग .२५ मधील िनवासी 
असले या परंतु वतरण निलका नसले या ठकाणी ताथवडे येथील िश लक रा हलेले 
पाईप टाकणेबाबत. 

वषय .२) भाग .२९ इं ायणीनगर म ये डा वषयक काय मांसाठ  मंडप यव था  
           करणे या कामास सुधार त शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
वषय .३) सौ.अ नी व म वाघमारे, नगरसद या यांची वै क य कारणा तव (बाळंतपण) 

माहे नो हबर २०१७ ते जानेवार  २०१८ अखेर मा.महापािलका सभेची अनुप थती 
मंजूर करणेबाबत – मा. वाती काटे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 

वषय .४) भाग .४ येथील सीड सी-२ येथे िसंथे टक टेिनस ाऊंड करणेचे कामाचे साईट 
बदलास मा यता देणेबाबत - मा. वाती काटे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 
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वषय .५) वजयनगर भाग .४६ म ये पवना नद  कडेने संर ण  िभंतीचे काम करणेसाठ  
येणा-या खचास शासक य मा यता देणेबाबत - मा. वाती काटे, मा.सुरेश भोईर 
यांचा ताव. 

वषय .६) काळेवाड  भाग .४७ म ये पवना नद  कडेने संर ण  िभंतीचे काम करणेसाठ  
येणा-या खचास शासक य मा यता देणेबाबत - मा. वाती काटे, मा.सुरेश भोईर 
यांचा ताव. 

वषय .७)  महापािलका अिधकार /पदािधकार  यांचे खाजगी वाहन वापरासंबंधी धोरण  

            ठर वणेबाबत. 
---------- 

 

अ) दनांक १८/०८/२०१७, ०१/०९/२०१७, ०७/०९/२०१७ व ०८/०९/२०१७ रोजी झाले या सभेचा 
  (कायप का मांक १०) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
 

आ)   दनांक ०१/०९/२०१७, ०७/०९/२०१७ व ०८/०९/२०१७ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का  

  मांक ११) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

इ)   दनांक १५/०९/२०१७ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १२) सभावृ ांत कायम  
  करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------- 
 

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

 
ठराव मांक – ३१       वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०६/१०/२०१७      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुरेश भोईर      अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पाप/ुब ेका/टे. .६४५५/७१/२०१७, द.१०/०९/२०१७ 

    मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी पाईपलाईन टाकणेचे 
काम गतीत आहे. स थतीत पाईपलाईन टाकणेचे काम ८०%पूण झालेले आहे. उवर त २०%काम 
चालु आहे. सदरचे २०%काम ऑग ट २०१७ अखेर स पूण होणार आहे.  JNNURM अंतगत ताथवडे 
गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेबाबत ऑटो ल टर, िचंचवड येथे मा.आयु , पं.िचं.मनपा यांचे 
अ य तेखाली द.१०/०६/२०१७ रोजी सकाळ  ११.०० वा. बैठक घे यात आली. सदर बैठक त 
मा.आयु  सो. यांनी JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी टाक यात 
येणा-या पाईपलाईन या र ता खोदाईबाबत वशेष परवानगी घेवून द.३१/०८/२०१७ पयत काम पूण 
कर याचे आदेश दले आहेत. ताथवडे गावाचा वकास आराखडा ६ जानेवार  २०१७ रोजी शासनाने 
मंजुर केलेला आहे. सदर मंजुर आराख यानुसार अ ापह  काह  र ते मनपा या ता यात अ ापपयत  
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न आ यामुळे व तेथील िश लक पाईपलाईन दुसर कडे टाकावी लागणार आहे. सदरचा भाग 
.२५ म ये िनवासी असले या पण वतरण निलका नसले या ठकाणी पाईपलाईन टाकणे 

श य आहे. ताथवडे गावातील मंजुर वकास आराख या माणे पण ता यात न आले या 
र यातील िश लक पाईपलाईन स याचा भाग .२५ मधील िनवासी भागात वतरण निलका 
नसले या ठकाणी द.३१/०८/२०१७ पयत टाकून काम पूण करणे आव यक आहे.  तर  
JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी टाक यात येणा-या 
पाईपलाईन या कामाची या ी कमी क न भाग .२५ मधील िनवासी असले या पण 
वतरण निलका नसले या ठकाणी सदरची िश लक रा हलेली पाईपलाईन टाकणेस मा यता 
देणेबाबत 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 – ३२      वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०६/१०/२०१७     वभाग – क े य कायालय 

सुचक – मा. वीनल हे  े     अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .क ेका/ था/का व/५१८/२०१७, द.२७/०९/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       भाग मांक २९ इं ायणीनगर म ये डा वषयक काय मासाठ  मंडप यव थेचे 
काम गती पथावर आहे.  सदर काम मनपा या डा वषयक पधा या आव यकते नुसार 
करणेत येत आहे.  या दर यान याच कामामधून डा वषयक कामे करणेत आलेली आहेत. 
सन २०१६-१७ या अथसंक पातील क े ीय कायालयाकड ल भाग .२९ इं ायणीनगर म ये 

डा वषयक काय मासाठ  मंडप यव था करणे या कामास मा.महापािलका सभा ठराव 
.८५० द.२०/०४/२०१६ अ वये र. .१५,००,०००/- शासक य मा यता िमळालेली आहे.  
यानुसार सदर कामाची िन वदा काढून काम जवळजवळ पुण होत आलेले आहे.  या अनुषंगाने 

सदर काम करणेसाठ  भाग .२९ इं ायणीनगर म ये डा वषयक काय मासाठ  मंडप 
यव था करणे िन वदा र. .१०,५०,४६०/- या कामामधून करावयाचे अस याने याचे सुधार त 
अंदाजप क तयार करणे आव यक आहे.  यानुसार सदर कामाचे सुधार त अंदाजप क तयार 
करणेत आले असून याची अंदाजप क य र. .४९,१८,०५६/- इतक  येत आहे.  तर  सदर काम 
करणेसाठ  भाग मांक २९ इं ायणीनगर म ये डा वषयक काय मासाठ  मंडप यव था 
करणे या कामाचे सुधार त अंदाजप क र. .४९,१८,०५६/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख, 
अठरा हजार, छ प न फ ) ला शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 
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ठराव मांक – ३३       वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०६/१०/२०१७       

सुचक – मा. वाती काटे      अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा. वाती काटे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       सौ.आ नी व म वाघमारे, नगरसद या, भाग .२५ यानंी बाळंतपणासाठ  (वै क य 
कारणा तव) माहे नो हबर २०१७ ते माहे जानेवार  २०१८ अखेर तीन म ह यां या मा.महापािलका व 
मा.शहर सुधारणा सिमती सभांना उप थत राहू शकत नस याने रजा िमळणेकामी द.०६/१०/२०१७ 
रोजी वनंती केली आहे.  तर  सौ. आ नी व म वाघमारे, नगरसद या, यांना माहे नो हबर २०१७ 
ते माहे जानेवार  २०१८ अखेर तीन म ह यां या मा.महापािलका व मा.शहर सुधारणा सिमती सभांना 
वै क य कारणा तव अनुप थत राह यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३४       वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०६/१०/२०१७       

सुचक – मा. वाती काटे      अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा. वाती काटे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       भाग .४ कृ णानगर येथील पुणानगर मधील सीड सी – २ म ये िसंथेट क टेिनस ाऊंड 
करणेचे कामाचा आदेश दे यात आलेला आहे.  तथा प पुणानगर येथील सीड सी – २ मधील मोकळया 
जागेवर डासंकुल उभारणेचे कामाकर ता वा तु वशारद यांची नेमणुक करणेत आली असून 
या  ठकाणी एक त संक पिच  तयार क न सदर मोकळ  जागा वकिसत करणेत येणार आहे. 
यामुळे स या या ठकाणी टेिनस ाऊंड वकासीत करणे यो य होणार नाह .  यामुळे सदरचे काम 

से. .१९ शरदनगर येथील खेळांचे मैदान या ठकाणी के यास या भागातील नाग रकांची डा वषयक 
सोय होईल व यांना सु वधा उपल ध होईल.  तर  सदरचे काम से. .१९ शरदनगर येथील खेळांचे 
मैदान या ठकाणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५       वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०६/१०/२०१७       

सुचक – मा. वाती काटे      अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा. वाती काटे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       वजयनगर भाग .४६ म ये पवना नद  कडेने संर ण िभंतीचे काम करणे व इतर 
अनुषंिगक थाप य वषयक कामे कर यासाठ  र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) 
या येणा-या खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  सदरचा ठराव कायम हो याची वाट न 

पाहता कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ३६       वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०६/१०/२०१७       

सुचक – मा. वाती काटे      अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा. वाती काटे, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव –  

       काळेवाड  भाग .४७ म ये पवना नद  कडेने संर ण िभंतीचे काम करणे व इतर 
अनुषंिगक थाप य वषयक कामे कर यासाठ  र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) 
या येणा-या खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  सदरचा ठराव कायम हो याची वाट न 

पाहता कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
ठराव मांक – ३७       वषय मांक – ०७ 

दनांक – ०६/१०/२०१७      वभाग – शासन 

सुचक – मा. वाती काटे      अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/११/का व/८७०/२०१७, द.०६/१०/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  महारा  शासन व  वभागाकड ल िनणय मांक : वाहन/१००२/ . .७५/२००२ विनयम, 
दनांक १३/०३/२००३ व मांक : वाहन – १००५/ . .१३/२००५,  विनयम, द.२५ मे २००५ 
नुसार शासक य अिधका-यांना वत:चे खाजगी वाहन शासक य कामकाजासाठ  वापर अनु ेय 
कर या या अनुषंगाने शासनाकडून यापूव  पे ोल, डझेल वाहन वापरासाठ  वाहन वापर 
धोरणानुसार ितपूत  कर याबाबत आदेश िनगत कर यात आलेले आहेत.  तथा प व  
वभागाकड ल शासन िनणय मांक : वाहन – १००७/ . .४८/२००७/ विनयम, द.३१ डसबर 
२००७ अ वये सदरची योजना शासनाने बंद केलेली आहे.  तथा प महारा  शासनाकड ल द. २५ मे 
२००५ या शासन िनणयानुसार शासक य अिधका-यांना वत:चे खाजगी वाहन शासक य 
कामकाजासाठ  वापर अनु ेय करणेबाबतची योजना ह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ीने 
आिथक हताची अस याने सदर योजनेची महापािलका तरावर अंमलबजावणी करावयाची झा यास 
स म ािधकरणा या मा यतेने याबाबतचे धोरण िन त करावे लागणार आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका शासन वभागाकड ल वाहन वाटप धोरणानुसार या वग १व २ या अिधका-यांना 
आ ण पदािधका-यांना मनपाचे वाहन अनु ेय कर यात आलेले आहे, यांना महानगरपािलके या 
वाहनाऐवजी वत:चे खाजगी वाहन ऐ क प दतीने शासक य कामकाजासाठ  वापर यास व 
यासाठ  िन त केले या सोबत या प रिश  “अ”   माण े ितपूत ची र कम अदा कर याबाबतचे 

धोरण िन त करणेकामी 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. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 
 
 
 
 

( सोनवणे शारदा हरेन  ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/११९३/२०१७ 

दनांक : ०६/१०/२०१७    
 
 
 
                                                   

                                                                                                                                                                                         
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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

Z:\e drive\Nagersachiv1\New Folder\Ele 2017 sub committee sabhapati.doc 
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(मा.िवधी सिमतीकडील ठराव मांक ३७ द६/१०/२०१७  चे लगत ) 

प रिश  अ 
महापािलका अिधकारी व पदािधकारी यांना महापािलका कामकाजासाठी ऐि छक प दतीने खाजगी वाहन 

वापर यास परवानगी देणेसंदभात धोरण 
 

महापािलका अिधकारी व पदािधकारी यांना महापािलका कामकाजासाठी वाहन अनु ेय कर यात आले असून 
याचा सन २०१६-१७ मधील सरासरी मािसक खच खालील माणे आह.े 

 

अिधकारी / पदािधकारी अंदाजे र. . (दर महा) 

मा.महापौर ९९८२६/- 
उपमहापौर व इतर पदािधकारी ६३१४१/- 
अिधकारी वग १ ८७८७७/- 
अिधकारी वग २ ६९४६८/- 

 

वरील माणेचा वाहनावरील खच पाहता महापािलका अिधकारी व पदािधकारी यांना महापािलका 
कामकाजासाठी ऐि छक प दतीने खाजगी वाहन ितपूत  हणून ठोक र म देणे अनु ेय के यास महापािलकेचा 
आ थक लाभ होणार आह.े याकरीता खालील माणे ितपूत  र म िनि त करण ेउिचत आह.े 

 

वाहनांची िनि त 
कमत 

र. . १० लाख  पे ा 
जा त (मा.महापौर, 

आयु ) 

र.  ०६ लाख पयत 
(इतर पदािधकारी, वग १ 

दजाचे अिधकारी) 
वग २ चे अिधकारी 

देखभाल दु ती, 
एक वेळचा कर, 
िवमा 

.२०९३५/- .१२५६०/- .८३७३/- 

इंधन  .१६०००/- (पे ोल) .१२०००/- (पे ोल) .१००००/- (पे ोल) 
.१२०००/- (िडझेल) .९०००/- (िडझेल) .७५००/- (िडझेल) 

वाहन चालकाचा 
पगार 

.३०,०००/- 
(२ वाहनचालक) 

.१५०००/- 
(१ वाहनचालक) 

.१५०००/- 
(१ वाहनचालक) 

एकूण  .६६९३५/- (पे ोल 
वाहन) 

.३९५६०/- (पे ोल 
वाहन) 

.३३३७३/- (पे ोल 
वाहन) 

.६२९३५/- (िडझेल 
वाहन) 

.३६५६०/- (िडझेल 
वाहन) 

.३०८७३/- (िडझेल 
वाहन) 

 

शासनाने तािवत केले या रकमेम ये वाढ / घट करणेबाबतचा िनणय मा.िवधी / महापािलका सभेने 
यावयाचा आह.े 
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अटी व शत  
१) सदरची योजना ही ऐि छक व पाची असून याबाबतची मागणी यो य या स म ािधका-यामाफत 

येणे आव यक आह.े 
२) मनपा कामकाजासाठी वापर यात येणारे खाजगी वाहन हे अिधकारी / पदािधकारी यां या वतःचे 

अथवा कुटंुबातील (पती / प ी / अिववाहीत मुलगा / अिववािहत मुलगी / आई / वडील) सद यांचे 
नावावर न दणीकृत असणे आव यक आह.े 

३) हा पयाय ि वकारणा-या अिधकारी / पदािधकारी यांनी स म अिधका-यांकडून खाजगी वाहन 
महापािलका कामकाजासाठी वापर के याचे माणप  दर महा सादर करणे आव यक राहील.  

४) सलग १० दवस कवा यापे ा जा त कालावधी या रजे या करणी या माणात इंधनाची ितपूत  
कर यात येणार नाही. 

५) महापािलकेचे वाहन अनु ेय असलेला अिधकारी जर वतः या पदाचा कायभार सांभाळून दुस-या 
पदाचा अित र  कायभार सांभाळत असेल तर यांना एकाच पदासाठी वाहनाची ितपूत  अनु ेय 
राहील. तसेच दुस-या पदास अनु ेय असलेले वाहन यांना वापरता येणार नाही. 

६) खाजगी वाहन महापािलका कामकाजासाठी वापर याचा पयाय ि वकारणा-या अिधका-याने 

महापािलका कामकाजासाठी मु यालया बाहेर वास करावयाचा अस यास यांनी यांचेच खाजगी 

वाहन वापरणे आव यक आह.े 

७) खाजगी वाहन महापािलका कामकाजासाठी वापर याचा पयाय ि वकारणा-या अिधका-यास 
कोण याही प रि थतीत महापािलका वाहन वापरता येणार नाही.  
 

                                                                                                        सही/- 
आयु  

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११ ०१८ 

 
 


