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

कायप का मांक - ०९ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २०/१२/२०१९                                       वेळ – दुपार ३.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
२०/१२/२०१९ 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.अ नी िभमा बोबडे  - सभापती 
   २. मा.घोलप कमल अिनल 

   ३. मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे  
 ४. मा.पवार मिनषा मोद 

   ५. मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

   ६. मा.उषा संजोग वाघेरे(पाट ल) 
   ७. मा.काळे उषा दलीप 

   ८. मा.सुल णा राजू धर   
    
       या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 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 .१) े ीय कायालयांचे वक करण क न स म करणेबाबत. – मा.मिनषा पवार,  
           मा.कमल घोलप यांचा ताव. 
वषय .२) मनपा इमारतींचे महा मा योितबा फुले नाव दु ती क न महा मा जोतीराव  
           फुले असे नावात बदल करणेबाबत. – मा.मिनषा पवार, मा.कमल घोलप यांचा  
           ताव. 
वषय .३) कामाम ये थळ बदल क न काम पूण करणेबाबत.- मा.मिनषा पवार  
          ,मा.कमल घोलप यांचा ताव. 
वषय .४) ी.संभाजी भगवान ऐवले,समाज वकास अिधकार  यांचे पदो नतीबाबत.-  
            मा.मिनषा पवार , मा.कमल घोलप यांचा ताव. 
वषय .५) . .१८ म ये चापेकर चौकात पादचा-यांसाठ  भूयार  माग वकिसत करणे  
           वषयक कामे करणेसाठ  मा यता िमळणेबाबत. – मा.अनुराधा गोरखे ,  
           मा.कमल घोलप यांचा ताव. 

---------- 
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 दनांक ०४/१०/२०१९,१८/१०/२०१९,०१/११/२०१९, १५/११/२०१९ व ६/१२/२०१९ रोजी 

झाले या सभेचा (कायप का मांक ०८) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केले. 

 
 

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

 

ठराव मांक – २१            वषय मांक - ०१ 
दनांक - २०/१२/२०१९      

सुचक : मा.मिनषा पवार      अनुमोदक : मा.कमल घोलप 
संदभ  -  मा.मिनषा पवार, मा.कमल घोलप यांचा ताव. 

पं.िचं.मनपाचे े य तरावर ल कामकाज आठ े य कायालये थापन क न चाल वले 
जात आहे. े य कायालयामाफत कर यात येणार  वकास कामे त सम दु ती वषयक व 
नाग रकांचे जीवनमान राहणीमान आरो य उ चदजाची सु वधा पुर वणे हे अपे त ध न केले जात 
आहे. े य तरावर कामकाज हे यापुव  िनगत झाले या अिधकार दान आदेश/प रप क यानुसार 
होत आहे. याम ये मयादेपयत या कामांना/खचाना शास कय व व ीय मा यता देणे व सदर 
कामासाठ  िन वदा मागून अट शत  िनधार त क न वा र  करणे करारनामा करणे व देयके अदा 
करणेचे अिधकार दे यात आलेले आहे, यामुळे कामकाज करताना मयादा येत आहे. य ात 
स थतीचा वचार करता े य कायालय स म कर यासाठ  े य अिधकार-याचे अिधकारात वाढ 
करणे हे अ यंत गरजेचे असुन े य तरावर भावीपणे काम कर यासाठ  पुढ ल माणे अिधकारात 
वाढ करणे आव यक आहे. 

 

सव े य अिधकार  
१) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामाला/खचाला शासक य व व य मा यता देणे 

संबंधी कायवाह  करणे व संबंिधत कामासाठ  िन वदा मागवुन अट शत  िनधा रत क न 
वा र  करणे, करारनामा करणे, कायादेश वा ां कत क न िनगिमत करणे व देयके अदा 

करणे. 
२) र. .४,००,०००/- मयादेपयत या कायालय खचासाठ  आव यक ती सामु ी/स लागार 

खच/संगणक टेशनर  संगणक सा ह य (Hardware) वकत घेणे. कामाचे आदेश देणे व 
बल मंजुर करणे. 

३) कायालय कामाकाजासाठ  र. .२५,०००/- थायी अ ीमधन बल मंजुर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठ  र. .२५,०००/- मंजुर करणे. 

 े य अिधकार  सव े य कायालय – आरो य 
१) र. .२५,००,०००/- कमाल मयादेपयत या कामाला/खचाला शासक य व व ीय मा यता 

देणे. संबंधी कायवाह  करणे व संबंिधत कामासाठ  िन वदा मागवून अट शत  िनधा रत क न 
वा र  करणे, करारनामा करणे, कायादेश वा ां कत क न  िनगिमत करणे व देयके अदा 

करणे. 
२) र. .४,००,०००/- मयादेपयत या कायालय खचासाठ  आव यक ती सामु ी/स लागार 

खच/संगणक टेशनर  संगणक सा ह य (Hardware) वकत घेणे. कामाचे आदेश देणे व 
बल मंजुर करणे. 
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३) कायालय कामाकाजासाठ  र. .२५,०००/- थायी अ ीमधन बल मंजुर करणे. 
४) वाहन इंधनासाठ  र. .२५,०००/- मंजुर करणे. 

        उपरो  माणे अिधकार दान क न े ीय तरावर ल े य कायालयांचे वक करण क न 
स म करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 

ठराव मांक – २२            वषय मांक - ०२ 
दनांक - २०/१२/२०१९       

सुचक : मा.मिनषा पवार      अनुमोदक : मा.कमल घोलप 
संदभ  -  मा.मिनषा पवार, मा.कमल घोलप यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शहरा या ह तील आजपयत व वध वा तुंना हणजेच चौक, 
उ ाने, र ते, व ती व इतर  ठकाणी नामिनदशक फलक कर यात आले आहेत, तसेच उ डाणपुल व 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारतींना दे यात आलेले “ महा मा योितबा फुले ” हे नाव चुक चे 
असुन यात दु ती क न “ महा मा जोतीराव फुले ” हे यो य व महारा  शासना या वतीने वापरात 
असलेले नाव देणेस. तसा अ यादेश काढणेस आ ण आजपासनू संपुण महानगरपािलके या कामकाजात 
सु ा “ महा मा जोतीराव फुले ” असा उ लेख करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २३            वषय मांक - ०३ 
दनांक - २०/१२/२०१९       

सुचक : मा.मिनषा पवार      अनुमोदक : मा.कमल घोलप 
संदभ  -  मा.मिनषा पवार, मा.कमल घोलप यांचा ताव. 
       ग े य कायालया अंतगत भाग .२४ मधील ांतीवीरनगर वधमान वाट का सोसायट  
समोर ल र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अ वये १२ मी ं द घो षत करणेस ग 
भाग सिमतीने अंितम मा यता दली यानुसार जागेचा ताबा घेणेची या सु  क न कामाची 

आव यकता ल ात घेता तातड ने िन वदा या क न तावात नमूद कामा या िन वदेचे आदेश 
द.३१/०८/२०१८ रोजी ा  झाले. मुळ िन वदेत ४५५ मी लांबी या व १२ मी ं द चा र ता वकसीत 
करणेचे िनयो जत होते. परंतु काह  जागा मालकांनी जागेचा ताबा न द याने ३८२ मी लांबीचा व ९ मी 
ं द चा र ता वकसीत करणेत आला. स थतीत २.४० कोट  िन वदा र कमेपैक  १ कोट  पये इतका 
खच झाला असुन १.४० कोट  र कमेचे काम िश लक आहे. सदर ठकाणी जागेचा ताबा अ ापह  न 
िमळा याने उवर त काम पुण करणे स यातर  श य नाह . भाग .२४ मधील वाकड पोलीस टेशनला 
लागुन पोलीस लाईन कडे जाणा-या ९०० मी लांबीचा व ९ मी ं द चा र ता स थतीत अ ं द असुन 
व वध वा ह या टाकणेकर ता खोद यात आलेला असून सदर र ता तातड ने दु त करणे आव यक आहे. 
सबब सदरचे काम तावात नमूद कामा या िश लक रकमेतुन करणे श य आहे. तर  तावात नमुद 
कामा या थळाम ये बदल क न कामा या बचतीमधुन भाग .२४ मधील वाकड पोलीस टेशनला 
लागुन पोलीस लाईनकडे जाणा-या ९०० मी लांबीचा व ९ मी ं द चा र ता हॉटिम स प तीने वकसीत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – २४            वषय मांक - ०४ 
दनांक - २०/१२/२०१९      

सुचक : मा.मिनषा पवार      अनुमोदक : मा.कमल घोलप 
संदभ  -  मा.मिनषा पवार, मा.कमल घोलप यांचा ताव. 
                 मा. अवर सिचव, महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन प रप क . 
संक ण – 2016/ . .43/16 न व-28 द. 14 नो हबर 2017 नुसार येक महानगरपािलकेने 
द यांग बांधवांचे वषय हाताळ याची जबाबदार  सबंंिधत महानगरपािलकेतील एका उप - आयु ांवर 
सोपवावी व याची स व तर मा हती शासनास सादर करावी. तसेच शासन िनदेशाचे त परतेने व 
काटेकोरपणे पालन होईल, या ीने संबंिधतांनी ता काळ आव यक ती कायवाह  करावी असे सव 
महानगरपािलका आयु  यांना लेखी कळ वले आहे. पपंर  िचंचवड महानगरपािलका शासन 
वभागाकड ल सहा यक आयु  यांचे प  ./ शा/07/का व/449/2019 द.25.06.2019 चे 
प ानुसार द.30 जुलै 2016 अ वये मा.शासनास पाठ व यात आले या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सेवा ( सेवा वेश व सेवांचे वग करण ) िनयम 2016 व आकृतीबंध याम ये एकूण 
08 उपायु  अिभनामाची पदे िनमाण करणेत आलेली आहेत. यापैक  समाज वकास वभागासाठ  
01 उपायु  नवीन पदाचा समावेश आहे. सदरचे सेवा वेश िनयम व आकृतीबंध हे अंितम 
मा यतेकामी शासन तरावर लं बत आहेत.  द यांग य ंसाठ  काय करणा-या संघटनांनी सु ा या 
शासन िनणयाची वर त अंमलबजावणी क न द यांग य ं या योजनांसाठ  वतं  क  आ ण 
वतं  अिधकार  यांची िनयु  करावी अशी मागणी केली आहे. द यांग बांधवांचे वषय हाताळ या या 
ीने ी.संभाजी भगवान ऐवले हे समाज वकास अिधकार  गट-ब या पदावर द.22.08.2014 पासून 

नागरव ती वकास योजना वभागात कायरत आहेत.  याच वभागात यांची 21 वष सेवा झालेली 
आहे. तसेच महापािलकेत एकूण 33 वष सेवा पूण झाली आहे. यांची शै णक अहता, अनुभव 
कालावधी, सेवा ये ता व सेवािनवृ ी दनांक 31.05.2021 या सव बाबी वचारात घेता, तसेच आदेश 
.लेखा/1अ/का व/796/2019 द.29.06.2019 चे आदेशा वये समाज वकास अिधकार  या पदाचे 

वेतन ेणीम ये सुधारणा करणेत आलेली आहे. या पदास सुधार त वेतन ेणी र. .9300 – 34800 
ेड पे 5400 लागू करणेत आलेली आहे. समाज वकास अिधकार  हे पद शासन अिधकार  समक  

आहे. ी.ऐवले हे एकमेव सहा यक आयु  या पदाक रता िनधार त कर यात आलेली अहता धारण 
कर त आहेत. यामुळे यांचेकडे द यांग बांधवांचे वषय हाताळ याची जबाबदार  सोप व यात यावी. 
वेतन ेणी र कम पये 15600 – 39100 ेडपे 6600 सहा यक आयु  या पदावर ी.ऐवले यांना 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 45(4) मधील तरतुद नुसार मा.अवर सिचव महारा  
शासन नगर वकास यांचेकड ल द.14 नो हबर 2017 चे प रप कानुसार पदो नती देणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न 
पाहता सदर ठराव मा. महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २५           वषय मांक - ०५ 
दनांक - २०/१२/२०१९      

सुचक : मा.अनुराधा गोरखे     अनुमोदक : मा.कमल घोलप 
संदभ  -  मा.अनुराधा गोरखे, मा.कमल घोलप यांचा ताव. 
              . .१८ मधील तानाजी नगर प रसर, पवनानगर, र टन कॉलनी प रसरात रोड 
कॉ ं टकरणांचे थाप य वषयक कामे चालु आहे. सदरचे कामात म.रा. व. व.कं.िल. व म.न.पा. 
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व ुत सा ह यांचा सदरचे कामात अडथळा होत आहे. सदर अडथळा करणा-या व ुत सा ह यांचे 
थलांतरण व व ुत वषयक कामकाज करणेसाठ  व ुत वभागाकडे तरतुद उपल ध नसलेने व ुत 
वषयक कामकाज काढणेत आले नाह . यामुळे सदर कॉ ं े ट करणांची कामे थांबलेली आहेत. तसेच 
. .१८ म ये चापेकर चौकात पादचा-यांसाठ  भुयार  माग वकिसत करणे अंतगत व ुत वषयक 

कामाची िन वदा .२७/२-२०१८/१९ िन वदा र कम पये १,४०,२६,२०५/- (१२.२२% कमी) काढणेत 
आले आहे. सदर ठकाणचे पादचा-यांसाठ  भुयार  माग वकिसत करणेचे थाप य वभागाचे काम र  
करणेत आले आहे. . .१८ म ये खालील नमुद थाप य वषयक कामे चालु आहेत. 
१) भाग .१८ मधील केशवनगर तानाजी नगर भागातील अंतगत र याचे कॉ ं ट करण करणे. 
२) . .१८ मधील केशवनगर, पवनानगर भागातील अंतगत र यांचे कॉ ं ट करण करणे. 
३) र टन कॉलनी अंतगत र यांचे यु.ट .ड यु.ट . प तीने कॉ ं ट करण करणे.  

            उपरो  कामा मधील म.रा. व. व.कं.िल.चे उपसकर तारा असलेले अडथ याचे खांब व र या या 
कामात येणा-या य गत केबल हल वणे तसेच म.न.पा. व ुत सा ह यांचा अडथळा दुर करणेसाठ  
िन वदा .२७/२-२०१८/१९ चे कामातुन सदरचे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

 

(अ नी िभमा बोबडे) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५६८/२०१९ 

दनांक : २०/१२/२०१९                                                               

                                                                                                             
                                                                (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. 


