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                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                          मांक : नस/४/का व/७०५/२०१८ 

                                       दनांक : २६/१०/२०१८ 
 
 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क 

                   सभा दनांक ०२/११/२०१८ रोजी आयो जत केलबेाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०२/११/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० 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 रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े 
 

                                                       आपला व ास,ू                    

                                                 
                                        (उ हास बबनराव जगताप)               

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  

कायप का मांक - १३ 
 

दनांक : ०२/११/२०१८           वेळ : स.११.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०२/११/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

      दनांक १९/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १२ ) सभावृ ांत कायम 
करणे. 

--------- 

 
वषय .१) महापािलका आ थापनेवर “ सह शहर अिभयंता ( था) ” या अिभनामाची एकूण ०३ पदे 

र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये शासन मंजूर आहेत.  तुत या पदाकर ता 
शासन िनणया माणे िनधा रत केलेली अहता  
अ) शासन िनणय .पीसीसी-३०९१/८६९/ . .१४४/९१/न व-२२, द.१८/०४/९४ आ ण 

.पीसीसी-३०९४/११०९/ . .२८८/९४/न व-२२, द.२५/०८/१९९८ नुसार पदो नती  

१. मा यता ा  व ापीठाची थाप य अिभयां क  शाखेची पदवी (बी.ई.िस ह ल) 
२. उपअिभयंता या पदावर ल १० वष सलग सेवा अनुभव आव यक कंवा  
३. कायकार  अिभयंता या पदावर ल कामकाजाचा सलग ५ वष अनुभव. 

 
ब) शासन िनणय .पीसीसी-३०१०/२२५/ . .६६/न व-२२, द.७ जून २०१० 

   नुसार पदो नती – 

१. मा यता ा  व ापीठाची थाप य अिभयां क  शाखेची पदवी/ पद वका 
(बी.ई.िस ह ल/ड .सी.ई.) 

२. कायकार  अिभयंता या पदावर ल कामकाजाचा पदवीधारक अस यास  
७ वष व पद वकाधारक अस यास कमान १० वषाचा अनुभव. 
 

     स थतीम ये या संवगाम ये एक पद र  असून ी.पठाण आयुबखान 
अहमदखान, सहशहर अिभयंता यां या द.३०/०९/२०१८ रोजी या िनयत वयोमान 
सेवािनवृ ीमुळे आणखी एक पद र  होत आहे. तुतची पदे पदो नतीने भरणेबाबत 
द.०४/०९/२०१८ व द.१९/०९/२०१८ रोजी पदो नती सभा आयो जत कर यात आली 
होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव कायकार  अिभयंता ( था) तसेच 
उपशहर अिभयंता पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, 
गोपनीय अहवाल, सेवा जे ता आ ण म ा व दािय व इ. सेवा  वषयक तपशील पडताळून 
ी.िनकम मकरंद ानोबा यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये 

सह शहर अिभयंता ( था) पदावर थाप य अिभयंता संवगातील सेवाजे ता व पदो नती 
संदभात मा.उ च यायालयाम ये याय व  असले या यािचका .४२०६/२००८ 
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.४२०७/२००८, .१५३१/२००९, .१२२४८/२००९, .२२५९/२०१५, .४२३०/२०१८ 

आ ण मे.आकुड  यायालय येथे याय व  असलेली यािचका .३२/२००८ व 
मे.औ ोिगक यायालय, पुणे येथे दाखल कं लेट युएलपी .१७/२०१४ तसेच 
पदो नतीमधील आर ण र  कर या संदभात मा.सव य यायालयाम ये याय व  
असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या 
अिधन राहून सेवाजे ते नुसार पदो ती या कोठयातील खु या वगा या पदावर िन वळ 
ता पुर या व पात मा. वधी/मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती देणेबाबत 
सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, ी.िनकम मकरंद ानोबा यांना वेतन ेणी 
र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये सह शहर अिभयंता ( था) पदावर थाप य 
अिभयंता संवगातील सेवाजे ता व पदो नती संदभात मा.उ च यायालयाम ये 
याय व  असले या यािचका .४२०६/२००८ .४२०७/२००८, .१५३१/२००९, 
.१२२४८/२००९, .२२५९/२०१५, .४२३०/ २०१८ आ ण मे.आकुड  यायालय येथे 
याय व  असलेली यािचका .३२/२००८ व मे.औ ोिगक यायालय, पुणे येथे दाखल 

कं लेट युएलपी .१७/२०१४ तसेच पदो नतीमधील आर ण र  कर या संदभात 
मा.सव य यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ 
म ये होणा-या अंितम िनणया या अिधन राहून सेवाजे ते नुसार पदो ती या 
कोठयातील खु या वगा या पदावर िन वळ ता पुर या व पात पदो नती देणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड मनपा या भाग .५ मधील कुदळवाड  येथील भैरवनाथमं दर प रसरात अपुरा 
व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असलेने मा.कायकार  अिभयंता (फ े.का. पाणीपुरवठा ) 
यांनी लेखी कळ वलेनुसार तेथील शाळेजवळ बु टर पंप बस वणेचे िनयोजन करणेत आलेले 
होते. यास अनुस न जलशु करण क  से.२३ ( व ुत) वभागामाफत िन वदा (िन.नो. . 
९।१-२०१६।१७) कायवाह  पूण क न कामाचे आदेश .पापु।०६।१९९९।२०१६ द.२६।१२।२०१६ 
अ वये मे. हँन इं ज.कं.याना दे यात आले आहे. सदर कामाची मुदत  ४ म हने हणजेच द. 
२५।०४।२०१७ पयत होती. उपरो  वषयां कत कामाची अंदाजप कय र कम .१६,१४,४५९।- 
असून मा. थायी सिमती सभा ठराव .२०६७९ द. २७।०२।२०१७ अ वये सदर िन वदा ९.१०% 
कमी दराने मंजूर करणेत आलेली आहे. एज सीने कामातील नमूद स ह याचा पुरवठा द. 
७।०३।२०१७ रोजी केलेला असून यापोट  एज सीला र. .५,५४,३६८।- अदायगी  करणेत 
आलेली आहे. पाणीपुरवठा वभागाने सदर पंप बस वणेसाठ   जागा िन ती क न या 
ठकाणी नकाशा माणे चबर बांधणी करणेसाठ  खोदकाम करणेत आले असता तेथील थािनक 

ाम थांनी यास जोरदार वरोध दशवून करणेत आलेले खोदकाम परत बुज वणेत आले. 
वर ल कारणा तव वषयां कत कामास थम द.३०.०६.२०१७ व यानंतर द.१५.०९.२०१७ 
पयत आव यकते माणे वेळोवेळ  मुदतवाढ घे यात आलेली आहे. सदर कामातील पंप व 
यं सामु ी तातड ने वापरात आणावया या ीने पंप बस वणेसाठ  आव यक यो य ती जागा 
उपल ध क न िमळणेबाबात मा.कायकार  अिभयंता (फ े.का. पाणीपुरवठा) यांचेकडे सम  
संपक साधून तसेच मा.सह-शहर अिभ.(पा.पु.) यांचेसोबत वेळोवेळ  होणा-या आढावा बैठ कत 
वचारणा करणेत आली. यास अनुस न  द. १२.०२.१०१८ या  मा.सह-शहर अिभ.(पा.पु.)  
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                     यांचेसोबत मा.कायकार  अिभ.( व) व मा.कायकार  अिभ.(पा.पु.) यांचे बैठ कमधील चच माणे 
भैरवनाथ मं दर कुदळवाड  येथील ाम थांचा वरोध ल ात घेता सदर ठकाणी तातड ने जागा 
उपल ध क न  देणे श य नस याने सदरचे पंप (स मानिनय सद य ी.जावेद शेख यांनी 
केले या मागणीनुसार) ािधकरणातील लोकमा य हॉ पटल समोर ल अशोका बस- टॉप 
प रसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असलेने सदर ठकाणी बस वणेत यावे असा िनणय 
घेणेत आला. वर ल िनणयानुसार पाणीपुरवठा वभागाने सदर ठकाणी खोदकाम क न पंप 

बस वणेस आव यक चबरचे बांधकाम पूण केलेले आहे. तसेच पंप बस वणेचे जागी 
पाणी वतरण निलकेमधे आव यक हॉ ह बस वणेत आले आहेत. तसेच सदर पंपचलनासाठ  
म.रा. व. व.कंपनीकडून आव यक वजभार मंजूर होउन न वन वजमीटर मंजूर झाला आहे. 
सबब सदर ठकाणी वषयां कत कामातील पंप बस वणे आव यक असून य  काय- थळात 
बदल होणार आहे. याक रता थळबदलास  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

                                                                                                       
                                                      (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७०५/२०१८ 

दनांक : २६/१०/२०१८ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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