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

कायप का मांक – २१ 
सभावृ ांत 

दनांक - १५/०७/२०१६                    वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, दनांक 
१५/०७/२०१६ 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. ताकवणे नंदा वकास   - सभापती 
२. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३. मा. पाडाळे िनता वलास 

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
 
 

यािशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.डोईफोडे – 
सहा.आयु  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
 उप थत स मा.सद यांचे समंतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला - 
 

वषय .२) अ े ीय काय े ात होणा-या व वध काय मांसाठ  मंडप वषयक कामे  

            करणेबाबत – मा.िनता पाडाळे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव. 
---------- 

        

          दनांक ०१/०७/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २०) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  

---------- 
 

ठराव मांक : ८९     वषय मांक : १ 

दनांक : १५/०७/२०१६   वभाग – शासन  
सुचक - मा.िनता पाडाळे         अनुमोदक – मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/३६१/२०१६, द.०५/०७/२०१६ 

       मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेऊन – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर मु यलेखापाल या अिभनामाचे ०१ पद 

शासन मंजूर आहे. महारा  शासन व  वभागाकड ल आदेश .बदली २०१६/ . .१०६/कोषा 
शा-२ द.१५ जुन २०१६ अ वये ी.राजेश गोपाळराव लांडे, उपसंचालक, व  व लेखा सेवा यांची 



 2 

मु यलेखापाल, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ितिनयु ने िनयु  कर यात आली 
आहे. ी.लांडे हे महानगरपािलकेम ये द.२०/०६/२०१६ रोजी जू झाल े आहेत. यांना इकड ल 
आदेश . शा/२/का व/३४४/२०१६ द.०१/०७/२०१६ अ वय े मु य लेखापाल या पदावर जू 
क न  घे यात आले आहे. ी.राजेश गोपाळराव लांडे, उपसंचालक, व  व लेखा सेवा(व र ) गट-अ 
यांची मु य लेखापाल, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ितिनयु ने कर यात आले या 
िनयु स मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेम ये “ मु यलेखापाल ” अिभनामाचे १ पद पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड पे 
र. .६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे.  सदरचे पद हे असं वधीक असून 
महानगरपािलके या लेखा संवगामधून सेवाजे  व मु यलेखापाल पदाची अहता ा  लेखािधकार  
यांचे मधून पदो नतीने भरावयाचे पद आहे.  या पदावर महापािलकेतील ी.एन.एन.ल ढे यांनी 
सन १९९१ ते २०११ व ी. ह .ट .भोसले सन २०११ ते ३१/०५/२०१२ पयत पदो नतीने कामकाज 
कर त होते.  या पदावर ी.सुरेश तुकाराम आ हाळे सेवाजे तेनुसार पा  आहेत.  शासन 
वभागाकड ल आदेश . शा/२/का व/३११/२०१६, द.२३/०६/२०१६ अ वये यापूव  काम कर त 
असलेले ी. मोद िभमराव भोसले यांची बदली सोलापूर महानगरपािलका येथे झा याने यांना 
कायमु  क न मु यलेखापाल पदाचा पदभार सेवाजे  व मु यलेखापाल पदाची अहता ा  
लेखािधकार  ी.सुरेश तुकाराम आ हाळे यांना देणेत आला होता.  तदनंतर “ मु यलेखापाल ” 
पदाचे पदो नतीसाठ  िनवड  सिमती गठ त करणेत आली होती.  परंतु शासनाकडून 
द.१५/०६/२०१६ या आदेशा वये ी.राजेश गोपाळराव लांडे यांची ितिनयु  नेमणूक केली.  
तथा प सदरची बाब यो य नसून महापािलका कमचा-यांवर अ याय करणार  आहे.  तसेच 
कमचा-यांना घटनेने दले या पदो नती या मुलभूत ह कास बाधा िनमाण करणार  आहे.  
हणून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत ी.राजेश गोपाळराव लांडे यांची ितिनयु ने केलेली 

बदली र  क न यांना शासन सेवेत परत पाठ वणेत येऊन मा.आयु  यांनी महापािलकेतील 
लेखा संवगातील सेवाजे  मु यलेखापाल पदाची अहता ा  ी.सुरेश तुकाराम आ हाळे यांना 
मु यलेखापाल पदावर  िनयमानुसार पदो नती दे यास 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. 
---------- 

 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 
 

ठराव मांक :९०     वषय मांक : २ 

दनांक : १५/०७/२०१६     
सुचक - मा.िनता पाडाळे         अनुमोदक – मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ:- मा.िनता पाडाळे, मा.िनलेश पांढरकर यांचा ताव – 

       अ े ीय काय े ात होणा-या व वध काय मांसाठ  मंडप वषयक कामे करणे (िन वदा 
.१८/१९/२०१५-१६) हे काम म.ेगणेश बाळकृ ण पोरे यांचे माफत चालू आहे.  सदर कामास 
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र. .२४,९०,०००/- इतक  मुळ शासक य मा यता आहे.  सदर कामाची या ी वाढत असून 
यानुसार सुधा रत अंदाजप क य र. .४९,५०,०००/- ( वाढ व र. .२४,६०,०००/-) इतक  येत 

आहे.  तर  सदर कामाची सुधार त अंदाजप क य र. .४९,५०,०००/- ( अ र  र. .एकोणप नास 
लाख प नास हजार फ ) यास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

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

                                                   ( नंदा वकास ताकवण े)   

                                                 सभापती                                                      
                       वधी सिमती 

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/३७९/२०१६ 

दनांक : १६/०७/२०१६     
 
 

                                                         
                                                         नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना.  
 
 
 


