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

कायप का मांक - ७ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०७/०७/२०१७                  वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०७/०७/२०१७ 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.सोनवणे शारदा हरेन  - सभापती 
  २. मा.अ नी संतोष जाधव  - उपसभापती 

३. मा. वीनल क पल हे  े

४. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
  ५. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

  ६. मा.कोकणे संतोष अंकुश 

  ७. मा.यादव मीनल वशाल 
      
 या िशवाय मा.डोईफोडे – सहा.आयु , मा.इंदलकर - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 
 

---------- 
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आला. 
 

वषय .३) मनपाचे सन २०१६-१७ चे सुधा रत व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजप कामधील ब 

           े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागा या महसुली कामांना शासक य मा यता  
           िमळणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
 

--------- 
 

दनांक १६/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ६) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

 

---------- 
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ठराव मांक – १४  वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०७/०७/२०१७  वभाग – शासन 

सुचक – मा.अ नी जाधव  अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३८१/२०१७, द.१५/०६/२०१७ 

  वषय – “ कान-नाक-घसा त  ” अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी  

               कमचार  िनवड सिमतीने िशफारस केले या ित ा याद वर ल उमेदवारांना  

               िनयु  दे यास मा यता िमळणेबाबत. 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

---------- 
 

ठराव मांक – १५  वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०७/०७/२०१७  वभाग – शासन 

सुचक – मा.सुरेश भोईर  अनुमोदक – मा. वीनल हे  े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/३१७/२०१७, द.३०/०६/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       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 अनुषगंाने 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 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 

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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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 य,े शासन सामा यत:एक वषाहून 
अिधक नसेल इत या मुदतीची भर घालू शकेल आ ण ह  मुदत या िनयमा या तरतूद नुसार 
ि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.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

 

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

ठराव मांक – १६  वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०७/०७/२०१७   

सुचक – मा.सुरेश भोईर  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ – मा.सुरेश भोईर, मा.अ नी जाधव यांचा ताव – 

  मनपाचे सन २०१६-१७ चे सुधार त व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजप कास मा.मनपा 
सभेची नुकतीच मा यता िमळालेली आहे.  सदर अंदाजप काम ये ब े ीय कायालयाचे 
थाप य वभागाकड ल महसुली कामांसाठ  अंदाजप क पु तकाम ये अंदाजप क य रकमे या 

रका याम ये नजरचुक ने शु य र कम छापुन आलेली आहे. मा.मनपा सभेमाफत अंदाजप कास 
मंजूर  देताना भांडवली व महसुली कामांचे नमुद असले या अंदाजप क य रकमेस एक त 
शासक य मा यता देणेत येते.  तथा प ब े ीय कायालयाचे थाप य वषयक महसुली 

कामांना अंदाजप क य र कम नमुद न झा याने सदर कामांना मा. वधी सिमती माफत वतं  
शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 
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अ. . पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष / कामाचे नाव वॉड 

. 
कामाची 

अंदाजप क य र. 
सन १६-१७ 
चा सुधार त 

अंदाज 

सन १७-१८ 
चा मुळ 
अंदाज 

०१  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

७०३ 

२५ भाग .१७ मधील अंतगत र यांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. 

१७ ३७,५०,००० ० २५,००,००० 

०२ २६ भाग .१८ मधील अंतगत र यांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे.  

१८ ३७,५०,००० ० २५,००,००० 

०३ २७ भाग .१९ मधील अंतगत र यांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे.  

१९ ३७,५०,००० ० २५,००,००० 

०४ २८ भाग .२३ मधील अंतगत र यांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे.  

२३ ३७,५०,००० ० २५,००,००० 

०५ २९ भाग .२४ मधील अंतगत र यांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे.  

२४ ३७,५०,००० ० २५,००,००० 

०६ ३० भाग .२५ मधील अंतगत र यांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे.  

२५ ३७,५०,००० ० २५,००,००० 

०७ ३१ ब भागांतगत ख डे, ेचेस को ड िम स 
प दतीने भरणे. 

स.
सा. 

२७,००,००० ० १८,००,००० 

०८  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

७०७ 

४८ भाग .१७ मधील मनपा महापािलका 
इमारतीची दु ती करणे. 

१७ ३०,००,००० ० २०,००,००० 

०९ ५० भाग .१९ मधील मनपा महापािलका 
इमारतीची दु ती करणे. 

१९ ३०,००,००० ० २०,००,००० 

१० ५१ भाग .२३ मधील मनपा महापािलका 
इमारतीची दु ती करणे. 

२३ ३०,००,००० ० २०,००,००० 

११ ५२ भाग .२४ मधील मनपा महापािलका 
इमारतीची दु ती करणे. 

२४ ३०,००,००० ० २०,००,००० 

१२ ५३ भाग .२४ मधील मनपा महापािलका 
इमारतीची दु ती करणे. 

२५ ३०,००,००० ० २०,००,००० 

१३ ५४ भाग .१८ मधील महानगरपािलके या  
शाळा इमारतीची दु ती करणे. 

१८ ३०,००,००० ० २०,००,००० 

१४ ५५ भाग .२३ मधील महानगरपािलके या  
शाळा इमारतीची दु ती करणे. 

२३ ३०,००,००० ० २०,००,००० 

१५ ५६ भाग .२४ मधील महानगरपािलके या  
शाळा इमारतीची दु ती करणे. 

२४ ३०,००,००० ० २०,००,००० 

१६ ५७ भाग .२५ मधील महानगरपािलके या  
शाळा इमारतीची दु ती करणे. 

२५ ३०,००,००० ० २०,००,००० 

१७ ६४ भाग .२५ मधील वाकड भागातील 
फुटपाथ, ड हायडर, ॉम वॉटर, पे हंग 
लॉकची व ना यांची दु ती करणे. 

२५ २७,००,००० ० १८,००,००० 

१८ ६५ भाग .२५ मधील ताथवडे, पुनावळे 
भागातील फुटपाथ, ड हायडर, ॉम 
वॉटर, पे हंग लॉकची व ना यांची 
दु ती करणे. 

२५ २७,००,००० ० १८,००,००० 

१९ ६६ भाग .१८ मधील ीमान महासाधु 
मोरया गोसावी संजीवनसमाधी 
उ सवासाठ  मंडळ यव था करणे. 

१८ २७,००,००० ० १८,००,००० 

२० ६७ ब भागा अंतगत गणपती वसजन 
सोहळयासाठ  मंडप यव था करणे. 
 

स.
सा 

१५,००,००० ० १०,००,००० 
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२१ ७०८ ६८ रामकृ ण मोरे े ागृह येथ ेमनपा 
काय मांसाठ  मंडप यव था करणे. 

१९ १५,००,००० ० १०,००,००० 

२२ ६९ ब भागातील णालयांची दु ती करणे. स.
सा 

३७,५०,००० ० २५,००,००० 

                                             एकूण -  ६,७०,५०,००० ० ४,४७,००,००० 
  

मनपाचे सन २०१६-१७ चे सुधार त व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजप काम ये नमुद असले या 
ब े ीय कायालयाचे थाप य वभागाकड ल महसुली कामांना शासक य मा यता देणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
 

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

 

( सोनवणे शारदा हरेन  ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/९५३/२०१७ 

दनांक : ११/०७/२०१७ 
 
                   

                                                                                                                                                         
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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