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

कायप का मांक – २२ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०५/०८/२०१६                              वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, दनांक 
०५/०८/२०१६ 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. ताकवणे नंदा वकास   - सभापती 
२. मा. आर.एस.कुमार 
३. मा. भारती फरांदे 

४. मा. पाडाळे िनता वलास 

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा. कुटे चा शीला भाकर 
 

     यािशवाय मा.उ हास जगताप–नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

  

 उप थत स मा.सद यांचे समंतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले - 
 

वषय .२)  सहा यक आयु  पदावर पदो नती देणेबाबत – मा.भारती फरांदे,मा.िनता पाडाळे 
यांचा ताव. 

वषय .३) भाग .१९ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणेबाबत- मा.िनता पाडाळे,  

  मा.सुरेश हे े यांचा ताव... 
वषय .४) भाग .१७ मधील अंतगत र यांचे डांबर करण करणे या कामातुन अ े ीय  

कायालयाअंतगत सव भागातील र यांचे ख डे व चर भरणेबाबत – मा.िनता 
पाडाळे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव... 

वषय .५) वातं यवीर सावरकर उ ान (से. .२६) या ठकाणी युरल बस वणेबाबत - मा.िनता  

  पाडाळे,  मा.सुरेश हे े यांचा ताव... 
वषय .६) भाग .३ िचखली म ये व छतागृह बांधणेबाबत - मा.िनता पाडाळे,  मा.सुरेश  

  हे े यांचा ताव... 
वषय .७) मा.नगरसद यांचे मानधन वाढ वणे व पे शन सु  करणेबाबत – मा.नंदा ताकवणे, 

मा.सुरेश हे े यांचा ताव... 
 

---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

 

सुचक – मा.आर.एस.कुमार       अनुमोदक – मा.सुरेश हे े 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०५/०८/२०१६ ची पा क 
सभा सोमवार, दनांक ०८/०८/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

सभापती – सोमवार, दनांक ०८/०८/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० वाजेपयत तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 
 
 

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

                                                 ( नंदा वकास ताकवणे )   

                                                 सभापती                                                      
              वधी सिमती 

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

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

कायप का मांक – २२ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०५/०८/२०१६ ची तहकुब सभा ) 
 

दनांक - ०८/०८/२०१६                              वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०५/०८/२०१६ ची तहकूब 
सभा सोमवार, दनांक ०८/०८/२०१६ 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. ताकवणे नंदा वकास   - सभापती 
२. मा. आर.एस.कुमार 
३. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव 

४. मा. भारती फरांदे 

५. मा. पाडाळे िनता वलास 

६. मा. लोखंडे गोर  जाकाराम 

७. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

८. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

९. मा. कुटे चा शीला भाकर 
 

     यािशवाय मा.गावडे-सहआयु ,मा.उ हास जगताप–नगरसिचव,मा.डोईफोडे,मा.खोसे-सहा.आयु , 
मा.गाडेकर- शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
           दनांक १५/०७/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २१) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक : ९१     वषय मांक : १ 

दनांक : ०८/०८/२०१६     वभाग – अ भाग सिमती 
सुचक - मा.गोर  लोखंडे         अनुमोदक – मा.नीता पाडाळे 

संदभ:- मा.राजु िमसाळ व मा.नंदा ताकवणे यांचा ताव... 
      मा.अ भाग सिमती सभा दनांक १५/०६/२०१६ ठराव मांक २१ नुसार अ े ीय काय े ातील 
मैदाने, सभागृहे नाग रकांना, सं थांना भाडे त वावर ता पुर या वापराकर ता म.न.पा.माफत दले जात 
असतात. मनपातील मा.नगरसद यांना व वध काय मांकर ता सदरची मैदाने, सभागृहांची अनेक वेळा 
आव यकता असते.  परंतु म.न.पा. शासनामाफत सदरची, मैदाने, सभागृहे सं थांना अथवा नाग रकांना 
पर पर दे यात येत अस यामुळे थािनक नगरसद य याबाबत अनिभ  असतात व यांना यांचे 
काय मांचे िनयोजन करताना अडचणी येतात. मनपाचे नुकसान न होता तसेच मा.नगरसद य यांना 
यां या काय माचे सुिनयोजन करता यावे याक रता मनपा शासनाकडे सदरची मैदाने, सभागृहे भाडे 
त वावर मागणी करणा-या नाग रकांना अथवा सं थेस मैदाने,सभागृहे भाडेत वावर देणेकामी िन त 
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केले या तारखेस स मा.नगरसद यांनी याच कालावधीत मैदाने,सभागृहे भाडेत वावर देणेकामी 
मागणी के यास याबाबतचे कारण संयु क व यो य अस यास यांना ाधा याने देणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

ठराव मांक :९२     वषय मांक : २ 

दनांक : ०८/०८/२०१६     
सुचक - मा. भारती फरांदे         अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ:- मा.भारती फरांदे,मा.िनता पाडाळे यांचा ताव – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ११ सहा यक आयु  पदे शासन मंजूर आहेत.  
यापैक  ६ पदे शासना या ितिनयु वर ल अिधका-यांमधून तर उव रत ५ पदे ह  महापािलका सेवेतील 
शासन अिधकार  संवगामधून भर यात येतात. महापािलका सेवेतील अिधका-यांमधून भरावया या 

पदांपैक  एक पद अनुसूिचत जाती ( वग) साठ  राखीव असून ते अनेक वषापासून र  आहे.  सदर र  
पदावर अनुसूिचत जाती वगातील शासन अिधकार  ी.अ णा यशवंतराव बोदडे यांना अनुभवाची अट 
िशथील क न यांचा महापािलका सेवेतील १८ वषाचा अनुभव ल ात घेवून यांना सहा यक आयु  
हणून पदो नती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक :९३     वषय मांक : ३ 

दनांक : ०८/०८/२०१६     
सुचक - मा.िनता पाडाळे              अनुमोदक – मा.सुरेश हे े 
संदभ:- मा.िनता पाडाळे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 

 भाग .१९ म ये थाप य वषयक दु तीची कामे करणे. (िन वदा .५/६७/२०१५-१६) हे काम 
मे.कृ णा क शन यांचेमाफत चालु आहे. सदर कामास र. .१६,२७,५००/- इतक  मुळ शासक य 
मा यता आहे. सदर कामाम ये थाप य वषयक दु तीचे काम अस याने सदर कामाची या ी वाढत 
असुन यानुसार सुधार त अंदाजप क य र. .३५,००,०००/- (वाढ व र. .१८,७२,५००/-) इतक  येत आहे. 
तर  सदर कामाची सुधार त अंदाजप क य र. .३५,००,०००/- यास सुधार त शासक य मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक :९४     वषय मांक : ४ 

दनांक : ०८/०८/२०१६     
सुचक - मा.िनता पाडाळे              अनुमोदक – मा.सुरेश हे े 
संदभ:- मा.िनता पाडाळे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगपािलके या अ े ीय कायालयाअंतगत सव भागातील र यांचे पावसामुळे 
पडलेले ख डे व चर भरणेचे काम वर त हाती घेणे आव यक आहे. सदर कामाची तातड  व िनकड पाहता 
सन २०१६-१७ या अंदाजप कातील पान .९४ अनु. .१२१ भाग .१७ मधील अंतगत र यांचे 
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डांबर करण करणे या कामातून अ े ीय कायालयाअंतगत सव भागातील र यांचे ख डे व चर भरणेचे 
काम करणेस मा यता देणेत येते आहे.  

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

ठराव मांक :९५     वषय मांक : ५ 

दनांक : ०८/०८/२०१६     
सुचक - मा.िनता पाडाळे              अनुमोदक – मा.सुरेश हे े 
संदभ:- मा.िनता पाडाळे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील भाग .१४ भ  श  येथील भागात वातं यवीर 
सावरकर उ ानात युरल बस वणेबाबत या भागातील नागर क वारंवार मागणी कर त आहेत. तर  सदरचे 
काम करणेकामी थाप य उ ान वभागात या वॉडक रता जी तरतूद कर यात आली आहे, ती तरतूद याच 
भागातील या उ ानासाठ  वाप न युरल बस व याचे काम कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक :९६     वषय मांक : ६ 

दनांक : ०८/०८/२०१६     
सुचक - मा.िनता पाडाळे              अनुमोदक – मा.सुरेश हे े 
संदभ:- मा.िनता पाडाळे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव- 
 भाग .३ िचखली म ये व छतागृह बांधणे असे िनयोजन आहे. तर  सदर भाग .३ म ये 
व छता गृह बांध यासाठ  जागा उपल ध नाह . यामुळे सदरचे काम करता येत नस यामळेु सन २०१६-

१७ ची तरतुद वाया जात आहे. तर  सदर ठकाणी भाग .३ िचखली म ये व छतागृह ऐवजी सदर 
कामातून याच भागातील अ याव यक व तातड ची थाप य वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक :९७     वषय मांक : ७ 

दनांक : ०८/०८/२०१६     
सुचक - मा.नंदा ताकवणे             अनुमोदक - मा.सुरेश हे  े

संदभ:- मा.नंदा ताकवणे, मा.सुरेश हे  ेयांचा ताव- 
 महारा  शासनाने मा.आमदारांचे मानधन वाढ चे बाबतीत घेतले या िनणया माणे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या स मा.नगरसद यांचे स याचे मािसक मानधनाम ये वाढ क न मािसक मानधन 
र. .५०,०००/- कर यात यावे. तसेच नगरसेवकां या नगरसेवक पदा या कायकाला माणे यात वाढ 
कर यात यावी. तसेच काय ातील तरतूद नुसार असले या मा.पदािधकार  यांना देखील शासनाकड ल लागू 
करणेत आले या णालीनुसार मा.पदािधकार  यांचे पदानुसार मानधन िन त कर यात यावे. तसेच माजी 
नगरसद य यांना देखील शासनाकड ल लागू करणेत आले या णालीनुसार मािसक पे शन योजना चालू 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 
 

                                                    (नंदा वकास ताकवणे)   

                                                  सभापती                                                      
               वधी सिमती 

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/१०/का व/६३/२०१६ 

दनांक : ०८/०८/२०१६     
 

                                                        
                                                               नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

 
 

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

 


