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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ९२६ /२०१७ 

दनांक : ०१/०७/२०१७ 
 

 
 
 

ित, 
 

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

 

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

                   सभा दनांक ०७/०७/२०१७ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०७/०७/२०१७ 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 - ०७ 
 

दनांक : ०७/०७/२०१७                                                                                    वेळ : द.ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०७/०७/२०१७ रोजी दुपार ३.०० वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधकुरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

दनांक १६/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६) सभावृ ांत कायम 
करणे. 

--------- 

वषय .१) “ कान-नाक-घसा त  ”  अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी कमचार  
िनवड सिमतीने िशफारस केले या ित ा याद वर ल डॉ.च हाण परमानंद देवदास 
यांची खु या ( व.जा.(अ)) वगातून वेतन ेणी र. . १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० 
म ये “ कान-नाक-घसा त  ”  अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य े ामपंचायत सेवेमधून वग झाले या  कमचा-
यांपैक  १० वष सेवा पूण  न झाले या तथा प दहा वष सेवा पूण हो यासाठ  एक 
वषापयत कमी सेवा कालावधी असले या कमचा-यांचीमा हती खालील माणे आहे. 

           ी.भालेकर सदािशव घमाजी यांनी यांचे द./०७/२०१५ चे प ात 
( द.१९/१०/२०१५ रोजी आवक) नमूद केले या बाबी व या अनुषंगान े केलेले 
मागणीचे अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील १० वष सेवा पुण होणेचे 

ीने मा.शासनामाफत ी.भालेकर सदािशव घमाजी व ी. बडकर तुकाराम ब सी 
यां या सेवेत भर घाल यास मा यता द यास सदर कमचा-यांना िनवृ ी वेतन व 
इतर आिथक फायदे अदा करणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आिथक भार 
उचलणेस तयार असलेबाबत व करणी शासनाचे अिभ ाय / मागदशन िमळणेकामी 

अ. . कमचा-याचे नाव व पदनाम 
मनपाकड ल िनयु  

दनांक 
सेवािनवृ ी दनांक 

मनपामधील एकूण 
सेवा 

१. ी. भालेकर सदािशव घमाजी, 
िशपाई 

०३/१२/१९९७ ३१/१२/२००६ ९ वष २९ दवस 

२. ी. बडकर तुकाराम ब सी, 
िशपाई 

०३/१२/१९९७ २८/०२/२००७ 
९ वष २ म हने २९ 

दवस 
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इकड ल प  . शा/०२/का व/१७६/२०१६ द.०२/०५/२०१६ अ वये शासनास प  
दले आहे. यावर शासनाने प  .पीसीसी-३०१६/ . .३४८/न व-२२ द.२५ 
ऑ टोबर,२०१६  अ वये कळ वले आहे क  “मा.शासनाने वेळोवेळ  िनगिमत केलेले 
आदेश व िनयम तपासून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने तुत करणी 
महानगरपािलके या तरावर उिचत िनणय यावा,तथा प कोणताह  िनणय 
घेत यामुळे सम या उ वणार नाह  याची द ता यावी  ” 

            महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन)िनयम १९८२  मधील करण ५ 

(अहताकार  सेवा) मधील ५४(२) म ये खाली माणे तरतूद आहे.“सेवािनवृ  होणा-
या शासक य कमचा-याने िनवृ ीवेतनासाठ  केले या अहताकार  सेवे या 
कालावधीम ये , शासन सामा यत:एक वषाहून अिधक नसेल इत या मुदतीची भर 
घालू शकेल आ ण ह  मुदत या िनयमा या तरतूद नसुार िनवृ ीवेतनासाठ  हशेबात 
घेता येईल.” 

        तुत करणी शासनाने यापूव  मनपास द.२५/१०/२०१६ चे प ा वय े

वर ल माणे मागदशन केले आहे. याम ये शासनाने तुत करणी महापािलकेनेच 
यांचे तरावर उिचत िनणय घेणेबाबत कळ वले आहे. यामुळे ी. भालेकर 

सदािशव घमाजी, िशपाई (सेवािनवृ )  व ी. बडकर तुकाराम ब सी, िशपाई 
(सेवािनवृ ) यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील  १० वष सेवा पूण होणेचे 

ीने व िनवृ ीवेतनाकर ता कमान सेवा कालावधी पूण होणे या ीने या दो ह  
कमचा-यांना िनवृ ीवेतन अदा करणेसाठ चा आिथक भार  उचल यास 
महानगरपािलका तयार अस यास  या दोन कमचा-यां या सेवेत एक वषापयत भर 
घालणे अथवा िशिथल करणेस व तदनंतर िनवृ ीवेतन अदा करणेस मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमती माफत 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/९२६/२०१७ 

दनांक : ०१/०७/२०१७ चे लगत. 
 

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

           ठेवणेत आले आहे. 
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