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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१०१३/२०१७ 

दनांक : २९/०७/२०१७ 
 

 
 
 

ित, 
 

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

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क  

                   सभा दनांक ०४/०८/२०१७ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०४/०८/२०१७ रोजी दुपार ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े 
 

आपला व ास,ू 

                                                                                                  
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती  

कायप का मांक – ०९ 
 

दनांक : ०४/०८/२०१७                                                                                 वेळ : द.ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०४/०८/२०१७ रोजी दुपार ३.०० वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 

 दनांक २१/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८) सभावृ ांत 
कायम करण.े 

--------- 
  

वषय .१) 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 थापनेवर जू झा यापासून तीन म ह या या कालावधीत, 

संबंिधत शासक य/िनमाशासक य कायालयाने आपल े सेवािनवृ ी वेतन 
अंशदान (Pension Contribution) वरजा 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. 

 



 3
                     ी.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 ी वेतन 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 नेमणूक 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 
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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.            
                      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 देणकेामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

 

                                                     
     नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१०१३/२०१७ 

दनांक : २९/०७/२०१७ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

           ठेवणेत आले आहे. 
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