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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                                       मांक : नस/४/का व/६९०/२०१४ 

                                    दनांक : १६/०८/२०१४ 
 

ित,  
 

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

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

                   वशेष सभा दनांक २०/०८/२०१४ रोजी आयो जत  

        केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची वशेष सभा बुधवार 
दनांक २०/०८/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० 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 रहावे, ह  वनंती. 
 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

 
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 वशेष सभा 
कायप का मांक - ०३ 

 

दनांक : २०/०८/२०१४      वेळ : दपारु  १२.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची वशेष सभा बुधवार दनांक 
२०/०८/२०१४ रोजी दपुार  १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 
 

---------- 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वग करण)  

           िनयम २०१३ मधील तावात नमुद माणे प रिश  १ ते ६ मधील सेवा  

     भरती करतांना अनुसरावयाची कायप दती, अिधकार  व कमचार  यां या  
     पदासाठ ची शै णक अहता, अिधकार  व कमचार  यां यासाठ  वभागीय  

     पर ा िनयम, पदो नतीसाठ  एक त संवग, व वध पदांची पदो नती  

     साखळ , अनुसरावयाचे मह वाचे शासन िनणयाची याद  यांस महानगरपािलका  
     अिधिनयम कलम ४५७ (३) (अ) व (ब) अ वये मा.महापािलका सभेकडे 

     िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक २०/०८/२०१४ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 

 
वषय .२) महानगरपािलकेतील कामकाजासाठ  काह  नवीन वभाग सु  करणे 

यासाठ  आव यक असणा-या गट अ ते ड मधील काह  संवगा या 
पदसं येत वाढ करणे, आव यक तेथे नवीन पदांची िनिमती करणे 
आव यक अस याने काह  संवगा या पदसं येत वाढ सुच वली आहे. तर 
काह  नवीन पदांची िनिमती क न यांची शै णक अहता, पदो नती 
सोपान, वेतन ेणी व पदसं या ता वत कर यात आलेली आहे.  यामुळे 
महापािलका आ थापना खचात वा षक ८९.८९ कोट ने वाढ होणार आहे.  
सन २०१२-१३ या वषाचा आ थापना खचाची आऊटसोिसग या खचासह   
ट केवार  २३.६१ ट के आहे.  सन २०१३-१४ मधील महसुली उ प न 
१९२६ कोट  असून आ थापना खच ५०७.६२ कोट  इतका अपे त आहे.  
आ थापना खचाची ट केवार  २७.०७ ट के आहे.  नवीन पदांची िनिमती 
व पदसंखेत वाढ के याने ८९.८९ कोट  इतका खच अपे त आहे.  
यामुळे एकूण आ थापना खच ५९७.५१ कोट  इतका होईल.  हा 

आ थापना खच सन २०१३-१४ या महसूली उ प ना या ३१ ट के इतका 
होईल.  तावात नमुद प  ‘ब ’ म ये नमुद के यानुसार आव यकता 
नसणार  अथवा आऊटसोिसग ारे कामकाज क न घेता येऊ शकणार  काह  
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अनाव यक पदे यपगत/िनर त करणे आव यक आहे.  तावात नमुद 
प   ‘ब’  नुसार सदर पदे िनर त कर यास तसेच प  ‘अ’ नुसार 

आव यक पदां या सं येत वाढ कर यास व नवीन पदां या िनिमतीसाठ  
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५१ (४) अ वये 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २०/०८/२०१४ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 
 

वषय .३) मनपाचे थाप य क मु यालयाकड ल  भाग .१०१ फुगेवाड  मधील 

           लोकमा य टळक शाळे या जु या इमारतीत फेरफार क न न वन शाळा  

           इमारत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी ( सुधा रत  

           शासक य मा यता) येणा-या र. .२,४५,८४,२५९/- ( अ र  र कम पये  

           दोन कोट  पंचेचाळ स लाख चौ-याऐंशी हजार दोनशे एकोणसाठ फ  ) चे  

           पुवगनणप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेकामी 
           मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
           ( दनांक २०/०८/२०१४ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 

 

वषय .४) मा. अ भाग सिमती ठराव मांक ८ दनांक १८/०२/२०१४ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या अ पूघर शेजार ल समथनगर , आिशवाद नगर, 
परमार कॉ ले स येथील तसेच द नगर भागातील नागर क पािलका 
ह ीबाहेर ल असले तर  महापािलकेने यां या पा याची सोय केलेली आहे.  
पण याचा दर १००० िलटरला ३५/- . असा आहे.  परंतु िस द वनायक 
नगर  हा भाग सु दा मनपा ह ीबाहेर आहे पण तेथील पा याचा दर १००० 
िलटरला २.५० . महापािलके या अट  शत  नुसार आहे.  याबाबत 
मा. वधी सिमती ठराव .९३४ दनांक ०३/०४/२००६ अ वये 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस केलेली असून मा.महापािलका सभा ठराव 
. ५०८ द.२४/०४/२००६ अ वये िस द वनायक व ीनगर  येथील 

नाग रकांना मनपा ह तील िनवासी दरा माणे पाणीबील आकारणेस 
मा यता देणेत आलेली आहे.  तर  अ पूघर शेजार ल समथनगर , आिशवाद 
नगर, परमार कॉ ले स येथील तसेच द नगर भागातील र हवाशांना 
िस द वनायक नगर  व ीनगर  येथील मनपा ह तील िनवासी दरा माणे 
पाणीबील आकारणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करण.े 

            ( दनांक २०/०८/२०१४ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 
 

वषय .५)  देह ू आळंद  या ३० मी. ं द या र याची सुमारे १३ क.मी.मनपा ह म ये 
लांबी आहे. देह गाव ामपंचायत ह म ये सुमारे ू १.६०० क.मी. तसेच 
आळंद  नगरप रषदे या ह म ये ५८० मी. लांबीचा र ता येतो.  सदर 
र ता वकिसत के यानंतर देह ते आळंद  वास करणाू -या वारक-यांची 
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सोय होणार आहे.  स ा सदर र याचे मजबूतीकरण व ं द करणाचे 
कामामधील काह  उव रत कामे करणे बाक  आहेत.  देह आळंद  र याचे ू
साखळ  .०/०० ते ८/२५० क.मी. मधील र ता ं द करण व 
मजबूतीकरण करणे अंतगत फूटपाथ बांधणे, पावसाळ  पा या या पाईप 
लाईन टाकणे, पाणी पुरवठा व जलिन:सारणासाठ  मोठया यासा या लाईन 
टाकणे, र ता दभाजक बांधणे इु . कामे करणे आव यक आहे.  सदर कामे 
IRC या मानांका माणे करणेत येणार आहे.  सदर उव रत कामे 
करणेसाठ  मनपा या चालू चिलत दरसूची २०१२-१३ नुसार अंदाजप क हे 
सदर कामाचे तां क स लागार मे.पे हटेक क स टंट यांनी तयार केले 
असून यांची अंदाजप क य र. .६०,०८,४६,३८७/- इतक  आहे.  सदर 
काम करणेसाठ  मनपा या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात थाप य वशेष 
योजना या लेखािशषावर अ.नं.८७ पानांक २३ वर र. .१०,००,००,०००/- 
तरतुद केली अस याने  सदरचे काम करणेकामी येणा-या 
र. .६०,०८,४६,३८७/- (अ र  र. .साठ कोट  आठ लाख सेहेचाळ स हजार 
ितनशे स याऐंशी फ ) चे खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

            ( दनांक २०/०८/२०१४ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 
 

वषय .६) भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न व जे.सी.बी. पुर वणेकामी 
येणा-या अंदाजे र. .१७,००,२४०/- (अ र  र. . सतरा लाख दोनशे चाळ स 
फ ) चे खचाचे पुवगणनप कास सुधा रत शासक य मा यता व 
या माणे काम करणेस मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
            ( दनांक २०/०८/२०१४ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 

 

वषय .७) मा.महापािलका सभे या दनांक २०/०५/२०१४ या सभेतील ठराव मांक 
४७९ नुसार महानगरपािलके या संपूण अंदाजप कास अंदाजप क य 
रकमेसाठ  मा यता दे यात आलेली आहे.  परंतु ब े ीय कायालय 
पाणीपुरवठा वभागातील तावात नमुद प ातील कामांचे पुढे 
अंदाजप क य र कम छाप यात आलेली नस याने या कामांना शासक य 
मा यता देणे आव यक आहे. तर  तावा सोबतचे प ात नमुद माणे 
कामांचे नावापुढे दश वणेत आले या अंदाजप क य रकमेस शासक य 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.(कामाची अंदाजप क य एकूण 
र. .२,९३,००,०००/-)(सन २०१४-१५ चा अंदाज र. .१,७९,००,०००/-) 
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वषय .८)   थाप य वभागातील कायकार  अिभयंता पदा या र  जागांवर स या या 

कायकार  अिभयं यांना अित र  पदभार दे यात आलेला आहे.  
कामकाजा या सोई या ीने उपअिभयंता थाप य पदावर ल खालील 
सेवाजे  ठ अिभयं यांना १) ी.ओंभासे मोद सुधाकर, २) ी.गायकवाड 
जीवन कृ णा, ३) ी.फा क शेख, ४) ी.सोनवणे ड .एस. यांना कायकार  
अिभयंता पदावर पदो नती देणे, कायकार  अिभयंता पदास शासनाची 
मंजूर  लं बत अस यास शासनाची मंजूर  िमळेपयत वर ल सेवाजे  
उपअिभयं यांस कायकार  अिभयंता पदाचा पदभार देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .९)   महानगरपािलके या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कामधील इ े ीय 

कायालया या थाप य व पाणीपुरवठा वभागातील तावात नमुद 
के या माणे तरतूद वग करण करणेस मा. थायी सिमती ठराव .७०९२ 
द.१७/०६/२०१४ अ वये मा यता िमळाली आहे.  तावात नमुद कामांना 
सुधा रत तरतूद नुसार सुधा रत शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  (सुधा रत शासक य मा यता र. .२८,५०,०००/-) 
   
 

  

  
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६९०/२०१४ 

दनांक : १६/०८/२०१४ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 


