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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक: नस/९/का व/  ४३  /२०१५ 

दनांक : ११ /०२/२०१५ 
 

त, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/०२/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे फे वूार  - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका 
सभा शु वार दनांक २०/०२/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     
 
    

              आपला व वास,ू                  
                       

                     
नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पपंर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 
 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार    
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  
नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 

कायप का मांक ४० 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे फे ूवार -२०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
शु वार दनांक २०/०२/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज 
होईल. 
 ------ 
  
 

अ) मा.महापा लका सभा मांक – ३८ दनांक २०/१२/२०१४ व २३/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम 
करणे.    

------ 
 
 

नयु या 
 

वषय मांक १) महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम २० (५) म ये तरतूद 
             के या माणे थायी स मतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या नयु या  
               कलम ३१अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर त न ध व देऊन  
           नाम नदशना दारे करणे. 
        ------- 

 

नो तरे 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये ) 
 

----------     
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                 मा. थायी स मतीचे ठराव 
 

वषय मांक २)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/६/का व/२०४४/१५  
                        द.१२/१/२०१५ 
                     २) मा. थायी स मती ठ. .१०४७२ द. १३/०१/२०१५   
  

                  श ण मंडळाचे सन २०१४-२०१५ चे सुधार त अंदाजप क र. .१०९,९८,९९,०००/- चे व सन 
२०१५-२०१६ चे मूळ अंदाजप क र. .११०,९६,५०,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले अस याने यास 
तसेच श ण मंडळासाठ  पुढ ल माणे तरतुद म ये वाढ करणेबाबत वनंती आहे. 

 
श ण मंडळाचे सन २०१४-१५ चे सुधार त अंदाजप क – तरतुद म ये वाढ करावयाचा तप शल 

अ. . लेखा शष वाढ र. . 
१) व याथ  गणवेश  १.२०,००,००० 
२) खेळ शाळा गणवेश  ५०,००,००० 
३) पी.ट .गणवेश  ५०,००,००० 
४) सवा गण शै णक गुणव ता व वकास ५,००,००० 
५) वजरोधक यं णा १,००,००,००० 
६) श यवृ ती ५,००,००० 
७) शालेय वेटर ५०,००,००० 
 एकूण वाढ र. . ३,८०,००,००० 

   
श ण मंडळाचे सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप क – तरतुद म ये वाढ करावयाचा तप शल 
अ. . लेखा शष वाढ र. . कारण 
१) श क वेतन ६,००,००,००० स या १०० र त पदे असून जून २०१५ 

पासून शासनाकडून जादा श क वग 
होऊन/न वन नेमणूका होतील, यांचे 
वेतनासाठ  व मनपा कमचा-यां माणे 
श कांनाह  महागाई भ ता फरक देणेकामी 

२) कायालय फ नचर १,००,००,००० श ण मंडळ कायालयाचे नूतनीकरण 
करणेकामी 

३) शालेय फ नचर १,५०,००,००० इ.१ल  ते ४थी कर ता शाळांम ये बचेस 
घेणेकामी 

४) शा रर क श ण व १०,००,००० उडी मार याची दोर , डंबे स, रबर  रंग इ. 
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सा ह य घेणेकामी 

५) व याथ  गणवेश १,००,००,००० गणवेश खरेद कामी 
६) पा या व द तरे २०,००,००० पा या व द तरे खरेद कामी 
७) व याथ  कला, डा व 

ना य पधा 
१०,००,००० दरवष माणे पधा भर वणेकामी 

८) पी.ट .गणवेश २५,००,००० पी.ट .गणवेश खरेद कामी 
९) शालेय वेटर ५०,००,००० वेटर खरेद कामी 
१०) ई-ल नग १,००,००,००० लॅब तयार करणे, संगणक खरेद  ऑनलाईन 

कामकाज 
११) व ान दशन (साय स 

पाक) भेट 
२०,००,००० व याथ  साय स पाक भेट चा खच मनपास 

अदा करणेकामी 
१२) वजरोधक यं णा २,००,००,००० वज अटकाव यं णा शाळा इमारतींवर 

बस वणेकामी 
१३) घरबांधणी कज ५,००,००,००० मनपा कमचा-यां माणे ाथ. श कांना 

घरबांधणी कज देणे 
 

१४) वाहन कज १,००,००,००० मनपा कमचा-यां माणे ाथ. श कांना 
वाहन कज देणे. 

 एकूण वाढ र. . १९,८५,००,०००  
 

तसेच श ण मंडळातील श कांना गृ हकज देणेसाठ  र. .१५ कोट  व वाहनकज देणेसाठ  र. .१ 
कोट  तरतूद करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ३ )    संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .व.ृसं./४/का व/१६/१५  
                           द.३/१/२०१५ 
                         २) मा. थायी स मती ठ. .१०५७९ द. ३०/०१/२०१५   
 
 मनपा या वृ ा धकरणाचे सन २०१४-१५ चे सुधार त र. .१५,२८,२१,०००/- व सन २०१५-१६ चे 
मुळ अंदाजप क र. .१५,६५,२१,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या वृ  ा धकरण ठराव .११ 
द.१२/११/२०१४ चे अंदाजप कास तप शला माणे मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ४ )  संदभ :- १) मा.रमा ओ हाळ व मा.अतुल शतोळे यांचा ताव.  
                        २) मा. थायी स मती ठ. .१०७२७ द. १०/०२/२०१५   
 
 महानगरपा लके या श ण मंडळातील नवृ त ाथ मक श कांना मनपा कमचा-यां माणे 
ध वंतर  योजनेचा लाभ देणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत 
आहे. 
 

वषय मांक ५ )  संदभ:- १) मा.रमा ओ हाळ व मा.अतुल शतोळे यांचा ताव.  
                        २) मा. थायी स मती ठ. .१०७२८ द. १०/०२/२०१५   
 
 मनपाम ये काम कर त असणा-या समुह संघटकांना मनपा कमचा-यां माणे शासक य व 
सावजनीक  सु या मंजूर करणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.     
      ----- 

 

वधी स मतीचे ठराव 

  
वषय मांक ६ )  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/७/का व/११/२०१५,  

                         द.१६/०१/२०१५ 

                  २) मा. वधी स मती सभा ठ. .७६ द.३१/०१/२०१५    
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ाम ये जा हरात फलक उभा न जा हराती के या 
जातात. यावर महानगरपा लकेमाफत जा हरात कर, परवाना फ  व जा हरात फलक म.न.पा. जागेत 
अस यास जागाभाडे आकारणी करणेत येऊन परवाना दला जातो.  महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयमातील कलम ३८६ नुसार आकार यात येणारे परवाना फ चे दर सन २०१५ - १६ क रता 
नि चत करणेकामी व महानगरपा लके या उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरातीचे दरात 
तावात नमुद प र श ट “अ” माणे सव साधारण े ासाठ  परवाना फ  चे दर ता वत केले 

आहेत.  याम ये तावात नमुद प र श ट “अ”  मधील अ. .१ वर ल जा हरात फलक / 
आकाश च ह (हो ड ज) / जमीनीवर ल, इमारतीवर ल, टेरेसवर ल इ. सव ठकाणचे जा हरात 
फलकास सन २०१५-१६ क रता सुच वणेत आलेला दर त चौरस फुट तमहा र. .१०/- ऐवजी त 
चौरस फुट तमहा र. .१५/- अशा दु तीसह मा यता देणेस तसेच व श ट चौकांची याद  

तावात नमुद प र श ट “ब” म ये नमुद केले माणे परवाना फ  चे दर ता वत करण ्यास 

मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
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वषय मांक ७ )   संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/७/का व/८०२/२०१४,    

                          द.३०/१२/२०१४ 

                          २) मा. वधी स मती सभा ठ. .७७ द.६/०२/२०१५    
 
              पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे आकाश च ह व परवाना वभागामाफत महारा  
महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उ योगधंदा यवसाय, साठा 
परवाने दे यात येतात.  या यावसा यकांकडून परवाना फ  ती वष  वसुल करणेत येते.  महारा  
महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ चे तरतूद स अ धन राहू न त वष  परवाना फ  चे दर 
नि चत कर यात येतात.  यानुसार च लत सन २०१४-१५ दराम ये १०% दरवाढ सव उपरो त 
त ह  कार या परवा यांसाठ  करणेत येऊन सन २०१५-१६ साठ  ता वत दर दश वणारे 
उ योगधंदा परवाना फ  साठ  प  “अ”, यवसाय परवाना फ  साठ  प  “ब”, व साठा परवाना 
फ  साठ  प  “क” माणे दर नि चतीस मा यता मळणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ८ ) संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .ज.श.ुके./ व/४७/२०१५,  

                       द.०५/०२/२०१५ 

                              २) मा. वधी स मती सभा ठ. .७८ द.६/०२/२०१५    

         अशु द जल उपसा क , रावेत येथे ट पा . ३ व ४ योजने अंतगत अ त र त सज अरे टर  

यं णा बस वणे व अनुषं गक कामे करणेकामी येणारा अंदाजे र. .१,५४,४०,०००/- ( अ र  र. .एक  

कोट  चौ प न लाख चाळीस हजार फ त ) चे पूवगननप कास व या माणे काम करणेस मा यता 
मळणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ९ )  संदभ :- १) मा.संजय वाबळे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव – 

                                              २) मा. वधी स मती सभा ठ. .८० द.६/०२/२०१५    
 
  मनपाचे वाय.सी.एम.हॉि पटल मधील बहु तांशी कमचा-यांची बँक खाती ह  बँक ऑफ बडोदा, 
पंपर  येथील मनपा मु य शासक य इमारत येथील शाखेत आहेत.  यामुळे तेथील कमचा-यांना 
बँक वषयक कामकाजासाठ  पंपर  येथील शाखेम ये यावे लागते.  यामुळे तेथील कमचा-यांची 
गैरसोय होत आहे. वाय.सी.एम.हॉि पटल येथील कमचा-यांचे सोयीचे ट ने वाय.सी.एम.हॉि पटल 
येथे बक ऑफ बडोदाचे एट एम चालू करणेबाबत वाय.सी.एम. हॉि पटलचे वै यक य अ ध क व 
पंपर  चंचवड कमचार  महासंघाची मागणी आहे.  बँक ऑफ बडोदा ह  रा यकृत बँक असून 
भारत सरकारचा उप म आहे.  पंपर  चंचवड मनपाचे बहु तांशी आ थक यवहार याच बँकेमाफत 
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हाताळले जातात.  तर  मनपाचे कामकाजाचे सोयीचे ट ने वाय.सी.एम.हॉि पटल आवारात 
बँक ऑफ बडोदा या बँकेस वना न वदा थेट प दतीने १० वष कालावधीसाठ  मनपा नयमानुसार 
येणारे  
 
भाडे दराने एट एम सटर चालू करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपाची सव े ीय 
कायालये, आव यक दवाखाने, मनपा या सव शाळा व इतर वभागीय कायालयांम येह  
आव यकतेनुसार वाय.सी.एम.हॉि पटलचे धत वर बँक ऑफ बडोदाचे एट एम सु  करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
                                       --------    

 
शहर सुधारणा स मतीचे ठराव 

 
वषय मांक १०) संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/ प.ंगुरव/ड-८/१/१५  
                         द.२०/०१/२०१५ 
                       २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .३९ द.९/०२/२०१५    

 
  मौजे पंपळे गुरव गावाचे वकास योजनेनुसार स.नं.५१ पैक  व ५२ पैक  जागेत आर ण .३४५,  

मनपा उपयोगाचे आर ण ता वत आहे.  सदर आर णाचे एकूण े  सुमारे ४००४.७५ चौ.मी. आहे.   

सदर आर णाचे भूसंपादन ताव पाठ वणेत आलेला असून संयु त मोजणी पूण झालेल  आहे.  सदर  

आर णाचे जागेपैक  स यि थतीत ट .डी.आर. या मा यमातून सुमारे ३५३९.५२ चौ.मी.जागेचा ताबा  
महानगरपा लकेकडे आहे. सदर जागेत नाटयगृ ह बांधणेचे नयोजन आहे.  सदर बाबत संबं धत जागा  
मालक यांचे मालक चे े  वगळून उव रत ३५ गु ंठे जागेत नाटयगृ हाचे काम करता येईल असे सह शहर  

अ भयंता, थाप य, ड भाग यांनी यांचे द.२३/०९/२०१४ चे प ानुसार कळ वले आहे. तर  एकूण  

आर णाचे े  ४००४.७५ पैक  महानगरपा लकेचे ता यात असलेले ३५३९.५२ चौ.मी. े  सोडून  

बांधकामे असलेले उव रत सुमारे ४६५.२३ चौ.मी. े  नवासी वभागात समा व ट करणेकामी महारा  ादे शक 

व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ नुसारची कायवाह  ता वत करणेत येत आहे.  तर  बाधीत 

मळकतधारक व थाप य ड भाग यांचे मागणीनुसार मौजे पंपळे गुरव येथील स.न.ं५१ पैक  व ५२ पैक  मधील 

आर ण .३४५, मनपा उपयोग पैक  जागेतील सुमारे ४६५.२३ चौ.मी. े  आर णातून वगळून नवासी 
वभागात समा व ट करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 

करणेकामी हरकती व सूचना मागवून अं तम नणय घेणेकामी सदरचा वषय पुढ ल कायवाह  कर याकर ता व 

शासनास ताव सादर कर यास मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका 
सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  

------- 
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मा.आयु तांकडून आलेल  पञे / कामे 

 
वषय मांक ११)    संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे पञ . नवडणूक/१/का व/४७/२०१५  
                           द. ७/२/२०१५ 

             मा.मु य नवडणूक अ धकार , महारा  रा य, मु ंबई यांचेकडील प  .सीईओ/एमआय एस 

२०१४/१०८/३३ द.१७/११/२०१५ अ वये मा.भारत नवडणुक आयोगाने दले या नदेशानुसार दनांक-
१/१/२०१५ या अहता दनांकावर आधा रत छाया च ासह मतदार या यांचा वशेष सं त पुन र ण 
मो हमेअंतगत पुणे िज यातील २१ वधानसभा मतदार संघातील दुबार, मयत व थानांतर त मतदार 

यांची वगळणीसाठ  ता वत असले या नावांची याद (सी.डी.) सवसाधारण सभेम ये सव सद यां या 
नदशनास आणावी तसेच सदरची मतदार याद  यांचे नदशनास आणलेबाबतचा ठराव क न सदर 
सभेचे इ तवृ त व ठरावाची त कायालयास पाठ वणेबाबत  मा.िज हा धकार  तथा िज हा नवडणुक 
अ धकार , पुणे यांचेकडील प  .पी.ई-३/जा. /२६/२०१५ द.०७/०१/२०१५ अ वये कळ वले आहे. 

            या माणे प ंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ातील २०५, चंचवड, २०६, पपंर  व २०७, 

भोसर  वधानसभा मतदार संघातील दुबार, मयत व थानांतर त मतदार यांची वगळणीसाठ  
ता वत असले या नांवाची याद ची सी.डी मा.महापा लके या सवसाधारण सभेम ये सव 

मा.नगरसद यां या नदशनास आणून दलेबाबत सवसाधारण सभेची मा यता घेणेबाबत वचार 
करणे.  

                                                                           ----------  

स म यांचे अहवाल 
             

             मा.म हला व बालक याण स मती 
       

वषय मांक १२) अ) दनांक २४/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                  ब) दनांक १४/१/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.              

                   -------- 
 

                    मा. डा स मती  
 
वषय मांक १३)      द. ७/१/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
                                      ------  
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                             मा.अ भाग स मतीचे ठराव    
 
वषय मांक १४)  संदभ – १) मा. शासन अ धकार  तथा स चव (सभाशाखा) अ ेञीय  

                                                   कायालय यांचेकडील पञ . अ /११/का व/६/२०१५ द.०९/०१/२०१५    

                       २) मा.अ भाग स मती कडील ठ. . ५१ द. १७/१२/२०१४ 

        ३) मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव.  
 
 ा सपोटनगर  से टर २३ लगत (देहु रोड कॅ टोमट बोड ह ीत) असले या “द  इंि टटयूट 
ऑफ चाटड अक ट ट ऑफ इं डया” या कायालयास स य ि थतीत प याचे पा याचा नळ नाह . 
सदर इंि टटयूट ने पा याचे नळ मळणेकामी वनंती केलेल  आहे. पं याचे पाणी ह  अ यंत 
मह वाची बाब असलेने यांना नळकने शन देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
         -------- 
 
          मा.क भाग स मतीचे ठराव    
 
वषय मांक १५)    संदभ – १) मा. शासन अ धकार  तथा स चव (सभाशाखा) क ेञीय स मती 
                           कायालय यांचेकडील पञ . क े का व/४/२०१५ द.२०/१/२०१५    

                        २) मा.क भाग स मती कडील ठ. . १०३ द. ७/१/२०१५ 

         ३) मा.अतुल शतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव.   
 
 सांगवी वॉड . ५९ मधील मनपा वकास आराखडयाम ये नमूद केलेले र ते र  करणेबाबत. 
 
अ. .  डी.पी. मधील नमूद र ता जवळील खूण 

१ स.नं. १४ ते २४ पयत ीन लेट लगतचा र ता मधुबन कॉलनीमधील १२.०० 
मी.डी.पी.र ता 

२ स ह नं. ९ ते १२ (आ. .३२१) चे लगतचा ९ मी.र ता.  ढोरेनगर मधील ९ मी. 
नयोिजत र ता   

  
तर  या भागाम ये उपल ध असणारे इतर र ते वक सत झाले अस याने व वर ल र यांची 
आव यकता भासत नाह  तर  सदर र ते वकास आराखडयापासून र  करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.     

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

टप : १)  “ पंपर  चंचवड शहरा या महानगरपा लके या स म यां या सभा इ.चे संचालन कर या  

         वषयीचे जादा नयम ” यामधील नयम .१९ अ वये करांचे दर नि चती संबंधी  
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        होणार   चचा द.१५ फे ुवार  २०१५ ला कंवा त पुव  समा त करावयास  पा हजे. 
      २) महारा  महानगरपा लका अ ध नयमा मधील कलम ९९ अ वये करांचे दर  
         द.२० फे ुवार  २०१५ ला कंवा त पुव  नि चत केले पा हजेत. 
 
 
                                                            

                                                                                                                                                                     

                                        नगरस चव 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/ ४३ /२०१५ 
दनांक :  ११/०२/२०१५ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स)      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
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       माहे फे ुवार  २०१५ चे मा.महापा लका सभेम ये मा.जावेद शेख यांना 
वचारावयाचे न - 

 
न मांक - १)  महानगरपा लकेत काम करणा-या थाप य अ भयां ञक  वभागातील क न ठ 

अ भयंता   व उपअ भयंता या पदावर काम कर त असले या अ भयं यांनी महापा लका शासनापुढे 
पदो नती या नयमांबाबत नवेदने सादर केल  आहेत, या बाबत सदर नांचे नरसन कर यासाठ  
शासनाने काय कायवाह  केल  आहे ?  

 
न मांक -  २)  महापा लकेने सव अ भयंतांची नेमणूक क न ठ अ भयंता या पदावर एकच   
पधाप र ा घेऊन केलेल  असतांना व सेवाजे तेबाबत शासनाम ये शै णक अहतेनुसार 

वेगवेगळया या या तयार कर याची प त नसतांनाह  महापा लकेने शै णक अहतेनुसार 
वेगवेगळया सेवा जे ठता यादया कोण या नयमानुसार तयार के या आहेत ? महानगरपा लके या 
वदयुत वभागा या सेवाजे ठता यादया शै णक अहतेनुसार वेगवेगळया केले या नाह त हे खरे 
आहे काय ? 
 

न मांक - ३)  महापा लकेतील क न ठ अ भयंता थाप य व उपअ भयंता थाप य  या 
संवगा या  सेवाजे ठता यादया यापुव  संपूण के हा तयार कर यात आ या हो या ? 
 

न मांक - ४)  सेवेम ये असतांना या अ भयंतांनी पदवी ा त  केल  आहे यां यासाठ  
असले या ३/८ सेवेचा लाभ सेवाजे ठतेम ये मळणेबाबतचा नयम सन १९९७ म ये शासनाने र  

केलेला अस यानंतरह  मनपाम ये काह  अ भयंतांना असा लाभ देऊन नयमबाहय पदो नती दे यात 
आलेल  आहे यामुळे सेवाजे ठ पद वकाधारक अ भयंतांचा ह क डावलला गेला आहे हे खरे आहे 
काय ? 
 

न मांक - ५)  मा. वधीस मती ठराव . १५० द.८/१२/२०१० व मा.महापा लका सभा ठराव . 
१११३ द.१८/३/२०१० अ वये पद वकाधारक अ भयंता व पदवीधारक अ भयंता यांची एक ञत 
सेवाजे ठता  याद  क न या नुसार सेवाजे ठतेने पदो नती देणे बाबत मा यता दलेल  आहे. 
मा.आयु तांनी सदर ठरावां या आधारे महापा लके या सव संवगाचे सेवा वेश नयमावल म ये 
सुधारणा क न ती स द स दलेल  आहे. सदर ठरावाची अंमलबजावणी महापा लका शासनाने 
अदयाप केलेल  नाह  हा मा.महापा लका सभेचा अवमान नाह  काय ? 
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          माहे फे ुवार  २०१५ चे मा.महापा लका सभेम ये मा. वनोद जयवंत नढे 

यांना वचारावयाचे न - 
 

न मांक - ६)  महापा लकेम ये थाप य वभागाम ये क न ठ  अ भयंता या पदावर भरती 
करतांना  शै णक अहता थाप य अ भयां ञक ची पद वका अथवा पदवी अशी दे यात आलेल  
आहे. उपअ भयंता व कायकार  अ भयंता या पदांची मंजूर  देतांना या पदांसाठ  खाल या पदाव न 
पदो नतीने नेमणूक करतांना शासनाने थाप य अ भयां ञक ची पद वका अथवा पदवी अशी अहता 
व  पदवीकाधारकांसाठ  ७ वष व पदवीधारकांसाठ  ५ वष सेवा काळ पुण करणे या अट  दले या 
आहेत हे खरे  आहे काय ? असे असुनह  मनपा शासनाने नयमबाहय र या क न पदो नतीसाठ  
पदवी व पद वका अ भयंता यांचे १:१ असे माण लावणे बेकायदेशीर नाह  काय ?   
 

न मांक -  ७)  शासनाचे द. २० ऑ टोबर १९९९ चे पञ महापा लकेस ा त झा याचे वेळी 
महापा लका शासनाने या चका . २४३१/१९९४ वर ल मा.उ च यायालयाचा नणय शासनाचे 
नदशनास आणून दला होता काय ? मा.उ च यायालया या नणयाम ये या चकाकत पाटबंधारे 
वभागा या १९७० या शासन नणयाम ये १:१ हे माण स द क  शकले नाह त असे नमुद 
केलेले असतांना, व द. २० ऑ ट बर १९९९ चे पञ शासनाने द. २७ जुलै २००२ या पञा वये र  
केलेले असतांना तसेच महापा लका शासनाने पदवीधारक व पद वकाधारक यां यासाठ  १:१ हया 
माणाने पदो नती द या आहेत हे खरे आहे काय ? या अ नय मततेस कोण जबाबदार आहे ? 

 
न मांक -   ८)  वर ल माणे अ नय मतता झाल  अस याचे शासना या नगर वकास वभागा या 

नदशनास आणून द यामुळे शासनाने द. १८/११/२०१४ चे पञा वये महापा लकेकडून अहवाल 
माग वला असतांनाह  व सदर बाबत शासनाने मरणपञे दलेल  असतांनाह  महापा लका शासनाने 
अदयाप अहवाल पाठ वलेला नाह  हे खरे आहे काय ? अस यास याची कारणे काय आहेत ? 
 

न मांक - ९)  मा.महापा लका सभा ठराव . १११३ द. १८/३/२०११ अ वये पदवी व 
पद वकाधारक अ भयंतांची  एकञीत सेवाजे ठता याद  तयार क न या माणे १०० ट के पदो नतीने 
( वदयुत वभागा माणे) देणेस मा यता दलेल  आहे. मा.उ च यायालयाचे नणयांम ये पाटबंधारे 
वभागा या १९७० या शासन नणयाम ये १:१ हे माण नाह  असे नमुद केलेले असताना शासनाने 
या करणी मरणपञे देवूनह  शासनास अहवाल पाठ वलेला नाह  हणजेच महापा लका शासन 
मा.उ च यायालय मा.महापा लका सभा व महारा  शासन यांनाह  जुमानत नाह  व अवमान करत 
आहे. असे स द होत नाह  का ? व यास कोण जबाबदार आहे ? 
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न मांक - १०) महापा लका शासन चुक या व अ या य नयमां वये पदो नतीची कायवाह  

करत आहे व यामुळे  ३० वष सेवा क नह  पदवीधारक अ भयंतांपे ा कमी सेवा झाले या  
पदवीधरक अ भयंता या हाताखाल  काम करावे लागून  मान सक मनोधैय ख ची कर याचे काम 
महापा लका शासन करत आहे व हा अ याय शासन के हा दुर करणार आहे ?     
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      माहे फे ुवार  २०१५ चे मा.महापा लका सभेम ये मा. करण बाळासाहेब 
मोटे यांना वचारावयाचे न - 

 
न मांक - ११) महापा लका आ थापनेवर ल क न ठ अ भयंता थाप य व उप अ भयंता थाप य  

या संवगाची सेवाजे ठता याद  ह  अंतीम कर यात आलेल  नाह . हे खरे आहे काय ? सदरची याद  
शेवटची के हा स द कर यात आल  होती ? महापा लका आ थापनेवर कायरत असले या सव 
वभागां या संवगा या  सेवाजे ठता यादया महारा  नागर  सेवा ( ये ठतेचे व नयमन) नयमावल  
१९८२ या नयमा माणे तयार कर यात येतात काय ? महापा लकेत सव वभागा या सव पदांना 
व रल  नयम लागू आहेत काय ?  
 

न मांक - १२) महापा लकेत क न ठ अ भयंता पदावर नवड करतांना पदवीधर अ भयंता व 
पद वकाधारक अ भयंता यां यासाठ  वेगळे नकष लाव यात आले होते काय ? पदवीधर अ भयंता व 
पद वकाधारक अ भयंता यांची क न ठ अ भयंता पदावर भरती करताना वेगवेगळा कोटा मंजूर 
कर यात आला होता काय ? पदवीधर अ भयंता व पद वकाधारक अ भयंता यां यासाठ  वेगवेगळे 
रो टर मंजूर कर यात आले आहे काय ?  
 

न मांक - १३) महापा लकेतील थाप य वभागा या क न ठ अ भयंता व उपअ भयंता या 
पदां या सेवा ये ठता यादया शै णक अहतेनुसार वेगवेगळया केले या आहेत या कोण या 
नयमानुसार केले या आहेत ? सामा य शासन वभागाने एकाच तुकडीत नवड झाले यांची 
सेवाजे ठता याद  शै णक अहतेनुसार वेगवेगळी करणेची प दत शासनात नाह  असे महापा लकेस 
कळ वले आहे काय ? अस यास महापा लकेत सेवाजे ठता यादया शै णक अहतेनुसार वेगवेगळया 
कर यामुळे शासन मंजूर रो टर या नयमा माणे पदो नती देतांना बेकायदेशीरपणा झाला आहे हे 
खरे नाह  काय ? 
 

न मांक - १४) मा.उ च यायालयातील याचीका . २४३१/१९९४ वर ल नणयाम ये पाटबंधारे 
वभागा या १९७० या नयमाम ये पदवीधारक व पद वकाधारक यां याम ये  १:१ हे माण 
या चकाकत  स द क  शकले नाह त असे नमुद आहे हे खरे आहे काय ? व  या चकाकत हे  ते 
क न ठ अ भयंता या पदावर जू झाले यावेळी असले या चल त नयमानुसार पाञ आहेत असा 
नणय दलेला आहे हे खरे आहे काय ?  वर ल माणे मा. उ च  यायालयाचा नणय असताना 
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यानंतर पद वधारक व पद वकाधारक यां याम ये १:१ हया माणानुसार पदो नती 
दे यात आले या आहेत या मुळे मा. उ च यायालयाचा महापा लकेकडून अवमान झाला असे 
हणता येणार नाह  काय? 

 
न मांक - १५) शासनाने क न ठ  अ भयंता थाप य व उपअ भयंता थाप य या संवगा या  

सेवाजे ठता व पदो नती बाबत स व तर अहवाल नगर वकास वभागाने द. १८/११/२०१४ रोजी या 
पञा वये माग वला आहे हे खरे आहे काय ?  माग वला अस यास सदरचा अहवाल शासनाकडे 
पाठ व यात आला आहे काय ? शासनाने मरणपञे पाठवूनह  अहवाल दला नस यास न 
पाठ व याचे कारणे काय आहेत ?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    माहे फे ुवार  २०१५ चे मा.महापा लका सभेम ये मा.अनंत सुभाष को-हाळे यांना 
वचारावयाचे न -  

 
 

न मांक- १६) माच २०१२ ला मनपा सवसाधारण सभा गठ त झालेनंतर जे आजपयत एकूण   

कती वेळा  मनपा सवसाधारण सभेचे कामकाज पूणपणे पार पडले ? याचा तप शल यावा. 
 

न मांक- १७) माच २०१२ ला व यमान मनपा सवसाधारण मा सक सभांचे कामकाज आजपयत  

पार पाडतांना मा सक सवसाधारण सभा कती वेळा तहकूब केल  ? का तहकूब केल  ? याचा  

स व तर तप शल कारणासह त यावा. 
 

न मांक- १८) महापा लके या असणा-या व वध वषय स म या अनु मे मा. थायी स मती,  

मा.म हला व बालक याण स मती, मा. वधी स मती, मा.शहर सुधारणा स मती, मा. डा स मती व  

मा. श ण मंडळ यां या व यमान मनपा माच २०१२ म ये गठ त झालेनंतर वर ल नमुद वषय  
स म या व मा. श ण मंडळ गठ त झालेनंतर ते आजपयत या सवा या एकूण कती मा सक सभा  
पार पड या. यांचा तप शल यावा तसेच या वषय स म यांचे व श ण मंडळाचे मा सक सभांचे  

कामकाज कती वेळा तहकूब व र य झाले याचा तप शल कारणास हत यावा. 
 

न मांक- १९) माच २०१२ म ये व यमान मनपा गठ त झालेनंतर झाले या मा सक  

सवसाधारण सभांवर आजपयत एकूण कती खच झाला ? याचा तप शल यावा. 
 

न मांक- २०) न .३ म ये नमूद व वध वषय स म या व मा. श ण मंडळ यां या  

कामकाजावर व यमान मनपा माच २०१२ म ये गठ त झा यावर यां या कामकाजावर एकूण कती  

खच झाला ते यावे.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


