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

कायप का मांक - ६ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १६/०६/२०१७                  वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 

१६/०६/२०१७ 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. वीनल क पल हे  े

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

  ५. मा.यादव मीनल वशाल 
      
 या िशवाय मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बोदाडे – 
सहा.आयु , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घणेेत आला. 
 

वषय .२) . .२९ मधील एम.आय.ड .सी.प रसरांतील र ते डांबर करण करणेचे कामाचे साईट 

          बदलास मा यता िमळणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव. 
 

--------- 
 

दनांक ०२/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ५) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

 

---------- 
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ठराव मांक – १२  वषय मांक – ०१ 
दनांक – १६/०६/२०१७  वभाग – मा हती व जनसंपक 

सुचक – मा.शारदा सोनवण े  अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजस/ं२/का व/३४२/२०१७, द.३१/०५/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       सारमा यम ितिनधींना वतर त करावया या मोफत बस वास पासेसबाबत        
आकारावया या र कमेबाबत (रा यशासनाकडून ा  झालेले अिध वीकृती ओळखप धारक 

प करांना वा षक रकमे या १०% र कम वका न व अिध वकृती ओळखप  नसले या सार 
मा यम प कारांक रता वा षक र कमे या २५% र कम वका न सवलत देणेबाबत) 
 

िनयम व अट :- 

१. रा य शासनाकडून वतर त के या जाणा-या अिध वकृती ओळखप धारक अस यास सदर 
सारमा यम ितिनधीनंा वा षक बसपास रकमे या १०% र कम अिधक मी-काडचे 

र. .८०/- मनपा कोषागारात जमा के यावर जमा रकमेची पावती सादर के यानंतर पास 
या पूण करावी. 

 
२. अिध वकृती ओळखप  नस यास पास रकमे या एकूण वा षक रकमेपैक  २५% अिधक 

मी-काडचे र. .८०/- र कम मनपा कोषागारात जमा के यावर जमा रकमेची पावती सादर 
के यानंतर पास या पूण करावी. 
 

३. दैिनक/सा ा हकांचे अंक िनयिमत मनपाकड ल मह वा या वभागांम य े वतर त होणे 
आव यक राह ल. दैिनक/सा ा हक/इले ोिनक सारमा यमांमधील ितिनधी यांची 
मनपा या व वध प कार प रषदा,काय मांना उप थती व आव यक िस  होणे 
आव यक राह ल. तसेच िस  कर यात आले या वृ ांचे वृ प े मनपाकड ल मह वा या 
वभागांम ये िनयिमत वतर त करणे आव यक राह ल. 

 
४.   दैिनक/सा ा हक/इले ोिनक सारमा यमांकड ल फ  एका ितिनधीस पास दे यात  येईल. 
 
५.  या प कारास पास ावयाचा आहे अशा प काराची पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

वाताकनाकर ता िनयु  कर यात आले अस याचे मा.संपादक यांचे प . 
 
६.   इले ॉिनक वा ह या संदभात संबंिधत इले ॉिनक वा हनीचे सारण कमान थािनक 

पातळ वर होणे आव यक आहे. तसेच संबंिधत ितिनधींनी पंपर  मनपाकड ल वाताकन 
करण/े य  संपक साधणे आव यक आहे. 
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७.  वर ल माणे दैिनक/सा ा हके/इले ॉिनक वा ह यांचे ितिनधींनी मागील कमान सहा 
म ह याचे कालावधीत मनपा मु य कायालय/अ य कायालय े कड ल वाताकन/छायािच ण 
केलेले असणे आव यक आहे. 

 
८.   पंपर  मनपा मु य भवनात येणारे िस द  मा यमांचे ितिनधी, पंपर  मनपा वाताकन, 

छायािच ण करणारे ितिनधींचे बाबतीत पंपर  मनपातील मा हती व जनसंपक वभागाने 
वर ल माणे िनकषास अनुस ण पास देणेबाबत या करावी. 

 
९.    वर ल माणे िनकषात बदल करण,े नवीन िनकष समा व  करण,े र  करण,े पासा     संदभात 

िन त आकडेवार  िन त करणे अथवा या राब वणेक रता येणा-या अडचणी, करावयाचे 
बदल अथवा काह  अडचणी िनमाण झा यास याबाबत संपुण अिधकार पंपर  महानगरपािलका 
तरावर – पंपर  महानगरपािलकेतील सहा यक आयु , मा हती व जनसंपक वभाग यांचेकडे 

राहतील. 
१०. िस द  मा यमांक रता पासेसची र कम लेखा वभागामाफत खच  टाकणेत येईल. 
      सदर माणे सारमा यमां या ितिनधीसंाठ  मोफत बस पास योजने या अट  व शत सह 

धोरण ठर वणेकामीचा तावास मा यता देणचेी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सार 
मा यम ितिनधींना चिलत अट -शत  कायम ठेवून मोफत बसपास देणेस मा यता 
देणकेामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेतयेत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

ठराव मांक – १३  वषय मांक – ०२ 

दनांक – १६/०६/२०१७   

सुचक – मा.सुरेश भोईर  अनुमोदक – मा.शारदा सोनवण े

संदभ – मा.सुरेश भोईर, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड महानगपािलके या . .२९ मधील एम.आय.ड .सी.प रसरातील र ते 
डांबर करण कर याचे (िन वदा .२९/१-२०१४-१५) कामाचा आदेश ठेकेदार यांना 
द.१२/०२/२०१५ रोजी दे यात आलेला आहे. यानुसार यांनी या प रसरातील सुमारे ८० ट के 
काम पूण केलेले आहे. परंतु या ठकाणी साईट उपल ध नस याने काम इतर  ठकाणी करणे 
आव यक आहे.  इं ायणीनगर येथील न वन भाग .८ मधील से. .४, ६, ९, ११ व १३ मधील 
र ते अ यतं खराब झालेले आहेत व या भागात स या काम करण ेआव यक आहे.  यामुळे 
सदर िन वदा .२९/१-२०१४-१५ मधील उव रत िश लक काम वर नमुद ठकाणी करणसे 
मा यता देणते येत आहे. 

सदरचा 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/८८८/२०१७ 

दनांक : २२/०६/२०१७ 
 
                   

                                                      

                             
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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