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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - ७ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०३/०८/२०१८                              वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०३/०८/२०१८ 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.कदम िन कता अजुन 

        या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.मोरे ,मा.पाट ल, मा.खाबडे – कायकार  
अिभयंता, 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) अ े ीय कायालय अंतगत होणा-या व वध सां कृितक व डा वषयक       

           कामाबाबत – मा.उषा ढोरे , मा. मिनषा पवार यांचा ताव. 
वषय .४) महापािलकेतील मा.पदािधकार /अिधकार  यांचे खाजगी वाहन वापर खच   

           अनु ेय धोरणातील अट .२ मधील बदलांबाबत – मा.उषा ढोरे, मा.मिनषा  

           पवार यांचा ताव. 
वषय .५) अित मण कारवाईसाठ  मशीनर  वापराबाबत – मा.उषा ढोरे, मा.िन कता  

           कदम यांचा ताव. 
वषय .६) भाग .१८ मधील मनपा काय मांसाठ  मंडप यव था करणे या कामास  
           कामाची सुधा रत शासक य मा यता िमळणेबाबत – मा.उषा ढोरे ,  

           मा.िन कता कदम यांचा ताव 

    ----------- 
         दनांक २०/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६) चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 

ठराव मांक - २५         वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०३/०८/२०१८         वभाग – शासन 

सुचक : मा.मिनषा पवार         अनुमोदक : मा.िन कता कदम 

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

वषय – “ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )” अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने भरणेकामी कमचार     

        िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांना िनयु  देणेस मा यता िमळणेबाबत.          

        वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २६        वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०३/०८/२०१८              वभाग – शासन 

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

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

वषय – “ ीरोग व सुतीशा  त ” अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने  

        भरणेकामी कमचार  िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांना िनयु  देणेस मा यता  

        िमळणेबाबत. 
                      वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
 

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

ठराव मांक - २७              वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०३/०८/२०१८           वभाग – अ े ीय थाप य 

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

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे प  .अ े/ था/का व/६४६/२०१८ द.०२/०६/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
 

         अ े ीय कायालय अंतगत व वध सां कृितक डा वषयक कामाबाबत मनपा माफत 
मंडप वषयक कामे करणेत येतात. स  प र थतीत िन वदा नोट स .१३/०३/२०१७-१८ अंतगत 
कामाचे आदेश आले असुन सदर ल काम रामकृ ण मोरे े ागृह येथे होणार होते परंतु ा.रामकृ ण 
सभागृह येथे स थतीत नुतनीकरणाची कामे सु  असले कारणाने सदर ठकाणी मंडप यव थे या 
कामाची आव यकता भासणार नाह . सदर ल कामातुन अ े ीय कायालय अंतगत होणारे व वध 
सां कृितक काय म उदा.पु य ोक अ ह याबाई होळकर म हला व सां कृितक महो सव  जगदगु  
संत े  ी.तुकाराम महाराज पालखी सोहळा तसचे इतर पधा व काय म यासाठ  लागणारे मंडप 
वषयक कामे सदर ल िन.नो. .१३/०३/२०१७-१८ यातुन करणे श य होईल. तर  रामकृ ण मोरे 
े ागृह मनपा काय मासाठ  मंडप यव था करणे (िन. .१३/०३/२०१७-१८) हया कामातुन े ीय 

काय मा अंतगत होणा-या व वध मनपा काय मासाठ  मंडप यव था करणेचा जागा बदलीचा 
तावास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक - २८      वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०३/०८/२०१८            वभाग – शासन 

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/११/का व/८७६/२०१८ द.०२/०८/२०१८ 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  

       पंपर  िचंचवड महापािलकेतील मा.पदािधकार /अिधकार  यांनी महापािलके या वाहनाऐवजी 
वत:चे खाजगी वाहन ऐ छक प दतीने शासक य कामकाजासाठ  वापर यास यापोट  खाजगी 
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वाहन वापर खच अनु ेय कर याची येाजना महापािलके या ीने आिथक हताचे अस याने 
शासन वभागाकड ल वषय प  . शा/११/का व/८७०/२०१७, द.०६/१०/२०१७ अ वये मा. वधी 

सिमती ठराव . ३७, द.०६/१०/२०१७ व मा. महापािलका सभा ठराव . ८९, द.१६/१०/२०१७ 
अ वये महापािलकेतील पदािधकार  व अिधकार  यांचेक रता वाहन वाटप धोरणानुसार वग १ व वग 
२ या वाहन देय अिधका-यांना व पदािधका-यांना मनपाचे वाहना ऐवजी वत:चे खाजगी चारचाक  
वाहन ऐ छक प दतीने शासक य कामकाजासाठ  वापर यास व यासाठ  िन त केले या 
धोरणा माणे ितपूत ची र कम अदा कर यास मा यता दे यात आलेली आहे व सदर धारेणाची 
अंमलबजावणी सु  कर यात आलेली आहे. धोरण आदेश . शा/११/का व/१०५०/२०१७, दनांक 
०४/१२/२०१७ मधील अट  व शत तील अनु. . २ नुसार मनपा कामकाजासाठ  वापर यात येणारे 
खाजगी वाहन हे मा. पदािधकार /अिधकार  यां या वत: या अथवा कुटंुबातील (पती / प ी / 
अ ववाह त मुलगा/अ ववाह त मुलगी/आई/वड ल) या सद यांचे नांवावर न दणीकृत असणे 
आव यक आहे. परंतू सदर अट  म ये मनपा कामकाजासाठ  वापर यात येणारे खाजगी वाहन हे 
मा.पदािधकार /अिधकार  यां या वत: या अथवा कुटंुबातील (पती/प ी /मुलगा /मुलगी/आई/ 

वड ल) या सद यांचे नांवावर न दणीकृत असणे आव यक आहे. असा बदल कर यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलकासभेकडे िशफारस कर यात येत आहे सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठराव मा.महापािलकासभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २९      वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०३/०८/२०१८            वभाग – बांधकाम परवानगी                                                      
सुचक : मा.उषा ढोरे      अनुमोदक : मा.िन कता कदम 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .बीपी/०५/का व/२५३/२०१८ द.०२/०८/२०१८ 

       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील र ता/फुटपाथ , मनपा या सावजिनक 
मोकळया  जागेवर ल अित मण काढणेकामी अ, ब, क, ड, ई, फ, ग व ह या े ीय कायालयातील 
अित मण वभाग िनर त क न मा.आयु सो यांचेकड ल आदेश . शा/२/का व/१९२/२०१८ 
द.२४/५/२०१८ अ वये बांधकाम परवानगी व अनािधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमूलन 
वभाग थापन करणेत आले आहे. सदर अित मण वभागाचे वतीने अनािधकृत / वनापरवाना 
हातगाडया/टप-यांवर एक ीत कारवाई मोह म राब व यात येते. सदर कारवाई करणेकामी यं सामु ी 
आव यक आहे. बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण वभागातील िन वदा या 
भागानुसार व उपअिभयंता यांचे काय े ानुसार काढले या आहेत. यामुळे य  अित मण 

कारवाई वेळ  या या उपअिभयं या कडून मशीनर  उपल ध क न यावी लागते. अित मण 
कारवाईचे ठकाणी ऐनवेळ  ठर वणेत येत असलेने व अशी मशीनर  वेळेवर पुर वणारे ठेकेदार वेगवेगळे 
अस याने मशीनर  वेळेवर पुर वणेत अडचणी येत आहेत. बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम 
िनयं ण वभागाकडे अशा १२ िन वदांची कामे सु  आहेत. यापैक  दोन िन वदाची कामे फ  
अित मण वभागासाठ  वापर यास सोयीचे होईल. तर  बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम 
िनयं ण वभागाकड ल अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी असणारे िन वदामधील िन वदा 
.३६२-६ वष २०१६-१७ मे.सिमर एंटर ायजेस (अ भाग) व ३६२-४ वष २०१६-२०१७ मे.समीर 

एंटर ायजेस(इ भाग) या दोन िन वदा अित मण कारवाईसाठ  वग करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी करावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३०         वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०३/०८/२०१८                                            

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

संदभ – मा.उषा ढोरे, मा.िन कता कदम यांचा ताव – 

       भाग .१८ मधील मनपा काय मांसाठ  मंडप यव था करणे या कामास सन २०१७-१८ 
या अंदाजप कात र. .१०,००,०००/- इतक  शासक य मा यता आहे. तथापी कामाची या ी 

वाढ यामुळे सदर कामास सुधा रत शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. तर  या कामास 
र. .३०,००,०००/-(वाढ व शासक य मा यता र. .२०,००,०००/-) इतक  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी करावी. 

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/५०२/२०१८ 

दनांक : ०६/०८/२०१८ 

                                                                   
(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. 


