
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,
पंपर  - ४११०१८ नगरसिचव कायालय,

मांक : नस/४/का व/६६/२०१९
दनांक : ११.०२.२०१९

ित,

मा. ........................................
सद य, वधी सिमती ,
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,
पंपर  - ४११०१८

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा  क सभा दनांक १५.०२.२०१९
रोजी आयो जत केलेबाबत...

महोदय / महोदया,

पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या  वधी  सिमतीची  पा  क  सभा  शु वार,  दनांक  १५.०२.२०१९  रोजी
सकाळ  ११.३० वाजता 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.

आपला व ासू

(   )

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,
पंपर -४११०१८

त:- १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार
२) कायालयीन नो टस बोड
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  , -

.  

  -

 : १५.०२.२०१९  - सकाळ  ११.३० वाजता

पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या  वधी  सिमतीची  पा  क  सभा  शु वार,  दनांक
१५.०२.२०१९  रोजी  सकाळ  ११.३०  वाजता  महानगरपािलके या  शासक य  इमारतीमधील  महापौर
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल.

----------------------------

द.०१/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १९) चा सभावृ ांत कायम करणे.

-----------------------------

वषय मांक- १) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील गणवेश देय  कमचा-यांना गणवेश  व  तदनुषंिगक  सा ह य
गणवेश विनयमातील तरतुद नुसार दे यात येते. विनयमाम ये नमूद बाबी यित र  कमचा-
यांचा व इतर  बाबींचा  समावेश करावयाचा अस यास मा. वधी सिमती सभेमाफत मा.  थायी
सिमती  सभेची  मा यता  घेणे आव यक  आहे.  मुळ िनयम  हे  सन  १९९५  साली  तयार  कर यात
आलेले आहेत. याम ये सन २००४ व सन २०११ म ये  दु ती करणेत आलेली आहे.  आरो य
कायकार  अिधकार  यांचेकड ल  दनांक  २९/०८/२०१७  रोजीचे  प ा वये  पंपर  िचंचवड
महानगरपािलके या  आरो य  वभागाम ये  सफाई  संवगातील  कमचा-यांना  थंड पासून  बचाव
करणेकामी उबदार कपडे वेटर िमळणेकामी होत असलेली मागणी पाहता थंड पासून बचावासाठ
वेटर उपल ध क न देणे ह  बाब धोरणा मक आहे. या अनुषंगाने आरो य वभागाकडून सफाई

कमचा-यांना थंड पासून बचावासाठ  वेटर उपल ध क न ावयाचे झा यास, वेटर देय म हला
व  पु ष  कमचार  कती  आहेत?  वेटर  देणेबाबत  कोणती  िनकषे  ( कती  कालावधीनंतर  देणे)

ठर व यात आलेली आहेत? तसेच वेटर कोण या कारचे असावे दजा, रंग इ. बाबत स व तर
मा हती माग व यात  आली  होती.  याबाबत  आरो य  वभागाने  दनांक  ०३/०२/२०१८  रोजी या
प ा वये सफाई कमचा-यांना २ वषातुन  एकदा वेटर देणेत यावा.  वेटरचा दजा उ म  ितचे
वूलन  असावे  तसेच  मनपाचे  अ य  वभागातील  कमचा-यांना  दे यात  येत  असले याच  रंगाचे
वेटर दे यात यावे असे कळ वले आहे. तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ४६५ (१) ब)

अ वये  स थतीत  वापरात  असले या  गणवेश  विनयमाम ये  आरो य  वभागातील  सफाई
संवगातील कमचा-यांना थंड पासून बचाव करणेकामी गणवेश देय पु ष व म हला कमचा-यांना
०२  वषातून  ०१  वेळेस  हवाळ  ावरणे  १)  वेटर  (संबिधत  कमचा-यांना  ठरवून  दले या
गणवेशातील  रंगाचा)  २)  मफलर  ( काफ)  देय  राहतील,  अशी  दु ती  कर यात  यावी.   तसेच
सदरचे विनयम सन २०११ म ये अ यावत कर यात आले होते. सदर विनयमातील गणवेश देय
काह  पदनाम आता मनपा आ थापनेवर नाह त वा इतर पदनामाम ये वलीन / बदल कर यात
आली आहेत.  सदरची पदनामे खालील माणे आहेत.

. .

१ कॅटल कॉड कुली स थतीत  मनपा  आ थापनेवर  या
अिभनामाचे पद नाह .

२ थाप य सहा यक -//-

३ वसुली अिधकार -//-

४ भूकरमापक -//-
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(   )

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,
पंपर -४११०१८

. .

५ लंबर फटर -//-

६ पंप ऑपरेटर -//-

७ नळ मुकादम -//-

८ गवंड -//-

९ टेशन डयुट  ऑफ सर -//-

१० जकात िन र क जकात वभाग बंद झा याने आव यकता नाह .

११ जकात िन र क(म हला) जकात वभाग बंद झा याने आव यकता नाह .

१२ नाका िशपाई जकात वभाग बंद झा याने आव यकता नाह

१३ अ नशामक अिधकार पदनामात  बदल  उपमु य  अ नशामक
अिधकार

१४ तांडेल पदनामात बदल- िलड ंग फायरमन

उपरो  त यात  दश व यात आलेली पदनामे विनयम सन २०११ मधून  कमी करणेस तसेच
सफाई संवगातील कमचा-यांना थंड पासून बचाव करणेकामी गणवेश देय पु ष व म हला कमचा-
यांना  ०२  वषातून  ०१  वेळेस  हवाळ  ावरणे  १)  वेटर  (संबिधत  कमचा-यांना  ठरवून  दले या
गणवेशातील  रंगाचा)  २)  मफलर  ( काफ)  देय  राहतील.  अशी  विनयमात   दु ती  करणेस
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,
पंपर  - ४११०१८ नगरसिचव कायालय,

मांक : नस/४/का व/६६/२०१९
दनांक : ११.०२.२०१९

ट प :- तुत कायप के वर ल वषयांची वषय प े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली
आहेत.
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