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

कायप का मांक – १६ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०६/०५/२०१६                          वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०६/०५/२०१६ 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. पाडाळे िनता वलास 

३. मा. लोखंडे गोर  जाकाराम 

४. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
 

या  िशवाय मा.डोईफोडे – सहा. आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.च हाण – 
कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आल.े 
 
वषय .१) जमा ३१ र यावर ल वाकड अंडरपास ते मनपा ह ीपयतचा ३० मी. ं द या र याचे 

ं द करण व मजबूतीकरण करणे या कामातील व ुत वषयक कामापैक  अंशत: कामाचे 
ठकाण बदलणेस मा यता   िमळणेबाबत.  

 
वषय .२) सहा यक आयु  पदावर करावया या पदो नतीस मा यता िमळणेबाबत. 

 
वषय .३) मा.महापािलका सभेस अनुप थत राहणेबाबत - मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.गोर  लोखंडे 

यांचा ताव. 
 

---------- 
 
 दनांक १६/०४/२०१६  रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 

ठराव मांक : ७१  वषय मांक : १ 

दनांक : ०६/०५/२०१६   वभाग – ड े ीय कायालय ( व ुत) 
सुचक : मा. िनता पाडाळे अनुमोदक : मा.भाऊसाहेब भोईर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड े/ व/का व/१७३/२०१६, द.३०/०४/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  िन वदा नोट स . ४६/१-२०१५-१६ िन वदा र कम - २३,१४,६६,२९१/- ( िन वदा दर - ३०.८७ 
ट के कमी) जमा ३१ र यावर ल वाकड अंडरपास ते मनपा ह पयतचा ३० मी. ं द या र याचे 
ं द करण व मजबूतीकरण करणे या कामाचे आदेश मे. आजवानी  इ ा. ा.िल. यांना आदेश 
. था/लेखा/१/ ११०२/२०१६, द. २२/०२/२०१६ अ वये दे यात आले आहे. सदर कामाची मुदत १८ 

म हने आहे. सदर कामात वर ल वषयां कत ठकाणी  करावया या व ुत वषयक कामासाठ  र. .२.२५ 
कोट  चा अंतभाव आहे. सदर ठकाणी व ुत वषयक काम ब े ीय कायालयांतगत करणेत येत आहे. 
मनपा थाप य वभाग ड े ीय कायालय यांचेकडून . .५४ अंतगत क पटेव ती मनपा शाळा ते 
हंजवड  बीआरट एस र ता या लं बत  र याचे र ा ं द करणाचे काम पोिलस बंदोब त घेऊन यु  
पातळ वर सु  केलेले आहे. स थतीत र ता ं द करणात मरा व व कं या केबल व फडर (HT/LT) 

अडथळा ठरत आहेत. यामुळे र ता ं द करणाचे काम रखडलेले आहे. यामुळे सदर ठकाणी व ुत 
वषयक कामे वर त सु  क न सदर अडथळे काढून दे याबाबत थाप य वभागाने यांचेकड ल प  
. ड े/ था/१/का व/३९९/ २०१६, द. २५/०४/२०१६ अ वये इकड ल वभागास कळ वले आहे. अशा 
कारचे काम ड े ीय कायालय व ुत वभागाकडे स या सु  नाह . सदरचे काम तातड ने सु  क न 

पूण करणेसाठ  स ा सु  असले या अशा कार या व ुत ब े ीय कायालया या कायक ेतील सु  
असले या कामातून हे काम करणे श य आहे. सदरचे काम करणेसाठ  र. . ५७,५७,५२२/-  एवढा 
खच अपे त आहे. हा खच मूळ कामातील व ुत वषयक कामा या र. .२.२५ कोट  या र कमेतून 
करणेत येणार आहे. सदचे काम याच िन वदा दराने (३०.८७ ट के कमी) वषयां कत कामातून 
करणेसाठ  मूळ कामा या ठकाणाम ये बदल होणार आहे. तर  ता वत केले माणे सदर कामा या 
ठकाणा या बदलास ( Change of Site )  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक : ७२  वषय मांक : २ 

दनांक : ०६/०५/२०१६   वभाग – शासन 
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर अनुमोदक : मा.गोर  लोखंडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/२७७/२०१६, द.३०/०४/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर सहा यक आयु  अिभनामाची 11 पदे प े बॅ ड 
र. . 15600-39100 ेड वेतन र. . 6600 या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. द. 04 मे 2006 चे 
शासन िनणयानुसार महापािलका आ थापनेवर ल 50% पदे  महापािलका संवगातून  तर 50% पदे 
शासना या अिधका-यांमधून भर याचे िनदश आहेत. तथा प शासन प  .एमसीओ-1211/ 

. .157/न व-14, द.22/09/2011 अ वये या संवगात मंजूर 11 पदांपैक  6 पदे मु यािधकार  संवगातून 
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भर याबाबत कळ वले आहे. स थतीत या संवगात महापािलकेचे 3 तर ितिनयु वर ल 8 अिधकार  

कायरत आहेत. या तव महापािलका अिधका-यांकर ता र  असले या 2 पदांवर शासन ितिनयु वर ल 
अिधकार  कायरत आहेत. 
             शासन ितिनयु वर ल अिधका-यांपैक  ी.खांडकेकर शांत, सहा. आयु  यांचे शासन आदेश 
द.16 डसबर 2015 अ वये शासन सेवेत  यावतन कर यात आलेले आहे. ी.खांडकेकर यांना कायमु  

के यानंतर सहा यक आयु  या संवगात र  होणारे खु या वगाचे 01 पद पदो नतीने भर याकर ता 
द.29/03/2016 रोजी पदो नती सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती. 
         तुत या पदो नती सिमतीने "सहा यक आयु " पदावर ल पदो नतीबाबत खालील माणे 
िनणय घेतलेल ेआहेत. 
1.      द.04/05/2006 रोजी या शासन िनणया वये रा यातील महापािलका सेवांचे वग करण कर यात 
आले आहे. याम ये नमूद तरतुद नुसार कामगार क याण अिधकार  हे पद शासक य सेवामधील 
शासन अिधकार  या पदाचे समक  ा  धर याबाबत तुत या सिमतीने िशफारस केलेली आहे. 

2.      शासन िनणय .एसआर ह -2014/ . .354/14/का.12, द.05/10/2015 म ये या पदां या 
सेवा वेश िनयमाम ये पदो नतीसाठ  िन न पदांवर ल अनुभवाचा कमान कालावधी वव त 
कारणा सव 3 वषापे ा जा त व हत केला असेल अशा करणी िन न संवगात व हत सेवा कालावधी 
पूण केलेले अिधकार /कमचार  उपल ध नस यामुळे मो या माणावर पदे र  राहत असतील तर 
िन न संवगात आव यक कमान सेवे या 90 ट के िनयिमत सेवा झा यानंतर व अनुभवाची अट 
िशिथल कर यासाठ  संबंिधत शासक य वभागाकडे पुरेसे समथन असेल तर  असा उव रत सेवा 
कालावधीची अट िशिथल कर याबाबतचा ताव द.16/07/2015 रोजी या शासन िनणया वये थापन 

कर यात आले या अ पर मु य सिचव (सेवा) यां या अ य तेखालील सिमतीसमोर िनणयाथ सादर 
करता येतील या माणे तरतूद कर यात आलेली आहे. तुत या तरतुद नुसार सहा यक आयु  
पदावर ल पदो नतीकर ता पदो नतीपूव पदावर 5 वष अनुभव कालावधी िशिथल कर याबाबत तुत या 
सिमतीने िशफारस केली आहे. 
3.      ी. शांत खांडकेकर, मु यािधकार  यांचे शासन द.16 डसबर 2015 अ वये  शासन सेवेत 

यावतन झाले अस याने यांना महापािलका सेवेमधून कायमु  कर यात आ यावर महापािलका 
संवगातील अिधका-यांकर ता उपल ध असलेले सहा यक आयु  अिभनामाचे खु या वगाकर ता येणारे 
र  पद पदो नतीने भर याकर ता पदो नतीपूव शासन अिधकार  पदावर अहताधारक उमेदवार 
उपल  ध होत नस याने शासन िनणय द.04/05/2006 मधील तरतुद नुसार तहिसलदार समक  
कामगार क याण अिधकार  पदावर ल ी. इंदलकर चं कांत पोपट यांची शै णक अहता, अनुभव 
कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल व आर ण इ या द सेवा वषयक तपिशल वचारात घेऊन, 

शासन िनणय द.05/10/2015 मधील तरतुद नुसार अनुभव कालावधी िशिथल क न वेतन ेणी र. . 
15600-39100 ेड पे 6600 सहा य क आयु  या पदावर महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 45 

(4) मधील तरतुद नुसार शासन मा यते या अिधन मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती 
दे याबाबत तुत या सिमतीने िशफारस केलेली अस याने शासन िनणय द.04/05/2006 नुसार 
कामगार क याण अिधकार  हे पद शासक य सेवेमधील शासन अिधकार  या पदाचे समक  ा  
धर यास आ ण शासन िनणय द.05/10/2015  नुसार पदो नतीपूव पदावर ल 90% िनयिमत सेवा ा  
ध न ी. इंदलकर चं कांत पोपट, कामगार क याण अिधकार  यांना खु या वगामधून र. .15600-

39100 ेड पे 6600  या वेतन ेणीम ये सहा य क आयु  या पदावर महारा  महानगरपािलका 
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अिधिनयम कलम 45 (4) मधील तरतुद नुसार शासन मा यते या अिधन पदो नती दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफरस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

 

ठराव मांक : ७३  वषय मांक : ३ 

दनांक : ०६/०५/२०१६    
सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर अनुमोदक : मा.गोर  लोखंडे 

संदभ : मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव - 
        मा.  जत  बाबा ननवरे यांची माहे ए ल २०१६ या द.२०/०४/२०१६ रोजी होणा-या  

मा.महापािलका सभेची अनुप थती बाहेरगांवी अस याचे कारणा तव मंजूर करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 

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

                                                   ( नंदा वकास ताकवणे )   

                                                      सभापती                                                      
                       वधी सिमती 

                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२६३/२०१६ 

दनांक : ०६/०५/२०१६     

                                                                                                            
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना.  
 
 
 


