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

कायप का मांक - ९ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०४/०८/२०१७                  वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०४/०८/२०१७ 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.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

  ६. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

  ७. मा.जावेद रमजान शेख 

  ८. मा.यादव मीनल वशाल 
 
        
 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डोईफोडे – सहा यक आयु  ( शा.) हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

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

 

वषय .२) भाग .३९, ४० व ४१ मधील मंडपा या कामास सुधा रत शासक य मा यता  

           देणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा.सिचन िचंचवडे यांचा ताव. 
 

वषय .३) भाग .११ यमुनानगर मधील ठाकरे ाऊंड मधील केट ंग र ंगचे बाजूने लोखंड   

           जाळ  बस वणे या कामा या व पात बदल करणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा.सिचन  

           िचंचवडे यांचा ताव. 
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वषय .४) भाग .४५ पंपर  वाघेरे म ये काळभैरवनाथ मं दर येथे बहुद ेिशय इमारत 
बांधणेचे काम न करता या कामातून न वन भाग .२१ मधील इतर  थाप य 
वषयक कामे करणेबाबत - मा.सुरेश भोईर, मा.सिचन िचंचवडे यांचा ताव. 

 

वषय .५) भाग .६ मोशी, डूडूळगाव-केळगाव पुलासाठ  गट .२०६ ते गट न.ं२३१ मधील १८ 
मी.ड .पी.र ता तयार करणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 

 

---------- 
 

 

दनांक २१/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

 

---------- 
 

ठराव मांक – १८  वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०४/०८/२०१७  वभाग – शासन 

सुचक – मा.अ नी जाधव  अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४९१/२०१७, द.१९/०७/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' शासन अिधकार ' अिभनामाची पदे 

र. .९३००-३४८०० ेड पे ५४०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. जा हरात .९३/२०१३ 
नुसार आदेश . शा/१/का व/१४९२/१३, द.२०/११/२०१३ अ वये ी.खोत सं दप दादासाहेब 
यांना खुला (भ.ज.(क)) आ ण ी.बहुरे िसताराम देवचंद यांना व.जा.(अ) या वगातून सरळसेवा 
वेशाने शासन अिधकार  या पदावर िनयु  दे यात आलेली आहे. तुत या िनयु  

आदेशाम य े आपण जर द.०१/११/२००५ पूव  शासक य/िनमशासक य सेवेत दाखल झाला 
असाल तर  आपण पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनवेर जू झा यापासून तीन 

म ह या या कालावधीत, संबंिधत शासक य/िनमाशासक य कायालयाने आपल े सेवािनवृ ी वेतन 
अंशदान (Pension Contribution) व रजा वेतन अंशदान (Leave Salary Contribution) ची र कम 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे वग के यास आपणांस महारा  नागर  सेवा 
(िनवृ ीवेतन)  िनयम १९८२ नुसार िनवृ ीवेतन योजना लागू राह ल. तसेच संबंिधत 
शासक य/िनमशासक य कायालयाकडे जमा असणार  भ व य िनवाह िनधीची याजासह र कम 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे वग के यास आपणांस सवसाधारण भ व य िनवाह िनधी 
िनयम १९९८ माणे भ व य िनवाह िनधी योजना  लागू राह ल.  अ यथा आपणांस द.३१ 
ऑ ट बर २००५ नुसार नवीन अंशदान िनवृ ीवेतन योजना हणजेच 'प रभा षत अंशदान 
िनवृ ीवेतन योजना' (Defined Contribution Pension system)  लागू राह ल', या माणे अट नमूद 
कर यात आलेली आहे. 
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      ी.खोत सं दप दादासाहेब हे द.११/१२/२०१३ रोजी शासन अिधकार  पदावर महापािलका 
सेवेत जू झाले आहेत. त पूव  ी.खोत सं दप हे द.१४/१०/२००५ पासून ज हा प रषद 
अहमदनगर या आ थापनेवर ामसेवक पदावर कायरत होते. ी.बहुरे िसताराम देवचंद हे 
द.१७/१२/२०१३ रोजी शासन अिधकार  पदावर महापािलका सेवेत जू झाले आहेत. त पूव  

ी.बहुरे िसताराम हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा व ापीठ औरंगाबाद या आ थापनेवर 
द.२२/०६/२००५ पासून टाय प ट या पदावर कायरत होते. संबंिधत कायालयाम ये सदर या 
अिधका-यानंा महारा  नागर  सेवा (िनयम) १९८२ नुसार िनवृ ीवेतन योजना लागू होती. उ  
अिधका-यानंी शासन अिधकार  पदाकर ता अज करताना द.१२/०१/२००७ या शासन 
प रप कामधील अट  व शत ची पूतता केलेली आहे. 
 
     िनयु  आदेशातील अट  व शत नुसार संबंिधतांचे पूव या कायालयाकडे रजा वेतन 
अंशदान व सेवािनवृ ी वेतन अंशदान रकमेची मागणी केली असता, ी.खोत यां यासंदभात 
अहमदनगर ज हा प रषद यांनी ज हाप रषद सेवेतून एखादा कमचार  महामंडळे/ 
नगरपािलका/महानगरपािलकेकडे सेवेत हजर झा यास संबंिधत सं थांना सेवािनवृ ी वतेन 
अंशदान व रजा वेतन अंशदान वग कर यासंदभात िनयम अ त वात अस याचे दसून येत 
नसलेबाबत मा.उपमु य कायकार  अिधकार , ( ा.पं.) ज हा प रषद अहमदनगर यांनी 
जा. .सा व२/ ामपंचायत८/६८/१६, द.२७/०४/२०१६ अ वये कळ वले आहे. तर ी. बहुरे 
यां याबाबत महारा  शासन िश ण वभागाकड ल द.२१/०७/१९८३ या शासन िनणया वये 
महारा ातील व ापीठे तसेच संल नत अनुदािनत महा व ालयातील िश क व िश केतर  वगाला 
िनवृ ीवेतन अनुदान योजना द.०१/१०/१९८२ पासून लागू कर यात आली आहे. ी. बहुरे यांची 
नेमणकू द.०१/१०/१९८२ नंतर झाली अस यामुळे सेवािनवृ ी अंशदान भर याचा  उ वत 
नसलेबाबत मा.कुलसिचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा व ापीठ, औरंगाबाद यांनी 
द.१८/०२/२०१६ चे प ा वये कळ वल ेआहे. यामुळे ी.खोत व ी.बहुरे यांनी द.२०/०८/२०१६ 
या अजा वये िनयु  आदेशातील अट  व शत नुसार अट . ६ ची पूतता  न झा याने सदरची 

र कम वत: भर यास तयार अस याबाबत कळ वले असून पूव ची सेवा सलग ध न महारा  
नागर  सेवा िनवृ ी वेतन िनयम १९८२ नुसार सेवािनवृ ी वेतन, भ व य िनवाह िनधी, रजा 
वेतना या लाभासाठ  वचार कर याबाबत वनंती केली आहे. 
 
 यानुसार मा.मु यलेखाप र क यांचेकड ल .मुलेप/१/का व/४८६/१७, द.१९/०१/२०१७ 
अ वये करणी ी.खोत व ी. बहुरे, शा. अिधकार  यांचे िनयु  आदेश . शा/१/का व/ 
१४९२/१३, द.२०/११/२०१३ मधील अट .६ िशिथल करावी लागेल आ ण 
शासक य/िनमशासक य कायालयातील कमचार  यांची मनपा सेवेत येणेपूव ची सेवा सेवािनवृ ी 
वेतनासाठ  व सवसाधारण  भ व य िनवाह िनधी  िनयम १९९८ माणे भ व य िनवाह िनधी 
योजनासाठ  धरणेबाबत मनपाचे धोरण िन त नसलेने याबाबत मा.महापािलका सभेची मा यता 
यावी लागेल या माणे अिभ ाय दल ेआहेत.     
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 सबब, ी.खोत सं दप  व ी.बहुरे िसताराम यां या मागील सेवेला संर ण 
देणे करणी  िनयु  आदेश द.२०/११/२०१३ मधील अट . ६ िशिथल करण,े ी.खोत यांची 
ज हा प रषद अहमदनगर या आ थापनेवर द.१४/१०/२००५ ते द.१०/१२/२०१३  या 
कालावधीकर ता केलेली सेवा याच माण े ी.बहुरे यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
व ापीठ, औरंगाबाद या आ थापनेवर द. २२/०६/२००५ ते द.१६/१२/२०१३ या कालावधीकर ता 
केलेली सेवा पंपर  िचंचवड महापािलकेकडे सलग सेवा धरण,े उ  कालावधीकर ता सदर या 
कायालयाकडे जमा असले या सेवािनवृ ी वेतन, भ व य िनवाह िनधी आ ण रजा वेतना या रकमा 
लेखा वभागामाफत िन त क न संबंिधत अिधका-यामंाफत भ न घेणे  आ ण  सदर या रकमा 
भ न घेत यानंतर यांना महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन)  िनयम १९८२ नुसार िनवृ ीवेतन 
योजना आ ण सवसाधारण भ व य िनवाह िनधी िनयम १९९८ माणे भ व य िनवाह िनधी 
योजना लाग ू करणे या बाबीस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
 

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

ठराव मांक – १९  वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०४/०८/२०१७  

सुचक – मा.सुरेश भोईर  अनुमोदक – मा.सिचन िचंचवडे 

संदभ – मा.सुरेश भोईर, मा.सिचन िचंचवडे यांचा ताव – 

  भारतीय सै यदला या आयुधांचे व रणगाडे इ याद ंचे दशन एच.ए.मैदान, पंपर  येथे 
भरव यात येणार आहे.  यासाठ  आव यकतेनुसार एच.ए.मैदानावर मंडप उभारणी व इतर 
अनुषंगीक कामे कर यात येणार आहेत.  स थतीत  भाग .३९, ४०, ४१ अंतगत सन 
२०१७ सावजिनक महापािलका िनवडणूक साठ  मंडप वषयक व अनुषंिगक कामे कर याचे 
िन वदा .२६/८०/२०१६-१७ र. .११,९५,९३८/- चे काम चालू आहे.  सदर चालू कामातूनच 
सदरचे काम कर यात यावे असे वाटते.  यानुसार सदरचे काम करणेस र. .१५,००,०००/- 
इतक  र कम कमी पडत अस याने वाढ व कामासाठ  सुधार त शासक य मा यता यावी 
लागणार आहे.  मंडपाचे काम िन वदा .२६/८०/२०१६-१७ या कामातून करणेस व सदर 
कामा या सुधा रत अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- ला शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – २०  वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०४/०८/२०१७  

सुचक – मा.सुरेश भोईर  अनुमोदक – मा.सिचन िचंचवडे 

संदभ – मा.सुरेश भोईर, मा.सिचन िचंचवडे यांचा ताव – 

  भाग .११ यमुनानगर मधील ठाकरे ाऊंड मधील केट ंग र ंगचे बाजूने लोखंड  
जाळ  बस वणे या कामा या व पात बदल करणेस मा यता देणसे तसेच येत आहे. सदर 
कामाची िन वदा र. .४६,२१,८४९/- इतक   असून िन वदा नोट स .४४/३७/२०१६-१७ चे काम 
मे.झुंजार क शन या ठेकेदारास देणेत आलेले आहे.  फे ुवार  २०१७ पासून नगरसद यांकडे 
न वन भाग .१३ मधील नाग रकांकडून फुटपाथवर कलर पे हंग लॉक बस वणेसाठ  वारंवार 
मागणी होत आहे.  तथा प थाप य वभाग फ े ीय कायालयाकडे अशा व पाचे काम 
करणेसाठ  दुसरे काम उपल ध नस यामुळे नगरसद यां या मागणीनुसार सदर  िन वदेमधील 
कामा या ठेकेदाराकडून न वन भाग .१३ म ये फुटपाथवर कलर पे हंग लॉक बस वणेची 
काम,े जुने पे हंग लॉक काढून दु ती करणेची काम,े िस हर यु बली ाऊंड येथे लॉन 
टेिनस ाऊंडला चेनिलकं फे सींग बस वणेचे काम तसेच स.े२१ येथील वेणीनगर चौकातील 
सभामंडपा या जागेस गेट बस वणे व इतर आव यक ती कामे केलेली आहेत.  सदर केले या 
कामास काय र मा यता देणेत येत आहे.  तसेच याच कामातून भ व यात न वन भाग .१३ 
िनगड  यमुनानगर म ये फुटपाथवर कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व देखभाल दु तीची कामे 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – २१  वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०४/०८/२०१७  

सुचक – मा.सुरेश भोईर  अनुमोदक – मा.सिचन िचंचवडे 

संदभ – मा.सुरेश भोईर, मा.सिचन िचंचवडे यांचा ताव – 

  भाग .४५ पंपर  वाघेरे म ये काळभैरवनाथ मं दर येथे बहुउ ेिशय इमारत बांधणे 
(िन वदा .७४/०४/२०१६-१७, र. .३८,३७,५३२/- (अ र  र. .अडतीस लाख सदतीस हजार 
पाचशे ब ीस फ ) या कामाचा आदेश म.ेएस.एस.साठे यांना द.११/०१/२०१७ रोजी दे यात 
आला आहे.  सदर कामांतगत काळभैरवनाथ मं दरा या दु तीचे काम कर यात येणार होते 
परंतु सदर काळभैरवनाथ मं दराची केवळ दु ती न करता ते पाडून न याने मं दर बांध यात 
यावे अशी तेथील नाग रकांची मागणी आहे.  यामुळे तेथे दु ती कामे के यास सदरचा खच 
वाया जाणार आहे. तर  वषयां कत कामांतगत दु तीचे काम न करता या कामातून न वन 
भाग .२१ मधील इतर  थाप य वषयक कामे कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – २२  वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०४/०८/२०१७  

सुचक – मा.सुरेश भोईर  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ – मा.सुरेश भोईर, मा.अ नी जाधव यांचा ताव – 

  भाग .६ मोशी, डूडूळगाव-केळगाव पुलासाठ  गट न.ं२०६ ते गट न.ं२३१ मधील १८ 
मी. ड.पी.र ता तयार करणे (िन वदा .३७/२३-२०१६-१७) कामांतगत मोशी आळंद  र ता ते 
केळगाव पुलापयतचा र ता ता वत होता.  तथा प इं ायणीनद वर शासनामाफत बांधणेत 
आलेला पुल अधवट अस याने सदर र याचा स : थतीत वापर होणार नाह .  यामुळे सदरचे 
काम कर याऐवजी मोशी-आळंद  र ता (गट .५० ते गट .७७) पयतचा १८ मी. ड.पी. 
र याचे काम जागा बदल क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

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/१०४५/२०१७ 

दनांक : ०५/०८/२०१७ 
 

                                                                                                                                                                  
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
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