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                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                 पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                      मांक : नस/४/का व/५१८/२०१८ 

                                      दनांक : ०९/०८/२०१८ 
 
 
 

ित, 
 

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

 
 

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

             सभा दनांक १८/०८/२०१८ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 
शिनवार दनांक १८/०८/२०१८ 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 रहावे, ह  वनंती. 
 मा.कळावे, 
 

                                                       आपला व ासू,                    

                                                       
                                        (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 - ०८ 
 

दनांक : १८/०८/२०१८            वेळ : स.११.३० वा. 
 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार 
दनांक १८/०८/२०१८ 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 ०३/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७) सभावृ ांत 
कायम करणे. 
 

---------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' 
अिभनामाची पदे र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन 
मंजूर आहेत. या संवगाम ये र  असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी 
द.२८/०९/२०१७ रोजी वतमानप ात आ ण महापािलके या संकेत थळावर 
जा हरात .८०२/२०१७  िस द कर यात आलेली आहे. तसेच महापािलका 
आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज 
माग व यात आले होते. 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' पदाकर ता ा  
झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या छाननीिशवाय केवळ 
उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे 
द.०३/१२/२०१७ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते. 
सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या आधारे एक त 
सवसाधारण गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण 
िनहाय संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर कागदप ांची तपासणी 
कर याकर ता द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होते. 
उमेदवारांकडून ा  झालेली शै णक अहता,अनुभव कालावधी आ ण इतर 
कागदप ांचे आधारे 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' या संवगाकर ता 
आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) 
येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वगिनहाय 
गुणानु मे िनवड याद  व ित ा याद  तयार कर याकर ता द.०८/०१/२०१८ 
रोजी कमचार  िनवड सिमती आयो जत कर यात आली होती. तुत या 
कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेली 
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शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून र  
पदसं या, अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेऊन िनवड याद वर ल 
डॉ.िशंदे सुरेखा संभा यांना खु या वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे 
६६०० या वेतन ेणीम ये 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' या पदावर 
मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस 
केली आहे. सबब, डॉ.िशंदे सुरेखा संभा यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० 
ेड पे ६६०० म ये 'ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )' अिभनामाचे पदावर 

िनयु  दे यास मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  
( दनांक १८/०८/२०१८ या सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' ीरोग व सूतीशा  त ' 
अिभनामाची पदे र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन 
मंजूर आहेत. या संवगाम ये र  असणारे पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी 
द.२८/०९/२०१७ रोजी वतमानप ात आ ण महापािलके या संकेत थळावर 
जा हरात .८०२/२०१७ िस द क न तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत 
असले या अहताधारक अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले 
होते. ीरोग व सूतीशा  त ' पदाकर ता ा  झाले या अजानुसार 
उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या छाननीिशवाय केवळ उमेदवाराने 
ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे द.०३/१२/२०१७ रोजी 
लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते. सदर या लेखी पर ेत 
उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व 
वगिनहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण िनहाय सभंा य िनवड े ात 

(Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव 
कालावधी वषयक व इतर कागदप ांची तपासणी कर याकर ता 
द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होत.े उमेदवारांकडून ा  
झालेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे 
' ीरोग व सूतीशा  त ' या संवगाकर ता आर णिनहाय गुणानु मे संभा य 
िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण व यां या 
इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वगिनहाय गुणानु मे िनवड याद  व ित ा 
याद  तयार कर याकर ता द.०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  िनवड सिमती 
आयो जत कर यात आली होती. तुत या कमचार  िनवड सिमतीने 
उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेली शै णक अहता, अनुभव 
कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून र  पदसं या, अनुशेष/आर ण व 
गुणानु म वचारात घेऊन िनवड याद वर ल डॉ.नांगरे सुजाता नारायण यांना 
अनु.जाती वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या 
वेतन ेणीम ये ' ीरोग व सूतीशा  त ' या पदावर मा. वधी/महापािलका 
सभे या मा यतेने िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, 
डॉ.नांगरे सुजाता नारायण यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० 
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म ये ' ीरोग व सूतीशा  त ' अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १८/०८/२०१८ या सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल जुने/िन पयोगी भंगार 

सा ह य नेह नगर येथील गोडावुन व अ य ठकाणी जमा क न ठेव यात 
आलेले आहे. सदरचे सा ह य िन पयोगी झाले असुन फेरवापरास अयो य 
अस याचे संबिधत वभाग मुख यांनी माणीत केलेले आहे. तुत सा ह याची 
शास कय मु यांकनदार म.ेए. ह .शेवडे अ ड असोिशएट पुणे यांचेक़डुन य  
पहाणी क न (मु यांकन) अंदाजे व मु य काढणेत आलेल ेआहे. यानुसार 
मनपाचे व वध  वभागाकड ल भंगार सा ह याचे एकुण अंदाजे व मु य र.  

1,35,89,860/-(र. .अ र  र. .एक कोट  प तीस लाख एको नवद हजार आठश 
साठ फ ) कळ वल ेआहे. तुत कंमत चालू बाजारभाव गृह त ध न अंदाजे 
काढ य़ात आलेली आहे. उ  भंगार सा ह याची कंमत अंदाजे अस याने य  
खु या िललावात कमी/जा त हो याची श यता नाकारता येत नाह . तुत 
सा ह याची व / व हेवाट खु या  िललावाने करणे तावीत आहे.  सदर 
िललावासाठ  महानगरपािलका अित.आयु  यांचे अ य तेखाली मु य                
लेखाप र क   मु य   लेखापाल,  भांडार अिधकार  व   संबिधत  वभागाचे  
शाखा मुख यांची िललाव सिमती गठ त कर यात येत आहे.  सदर भंगार 
सा ह याची अंदाजे कंमत र. .1,35,89,860/- (अ र  र. .एक कोट  प तीस 
लाख एको नवद हजार आठश साठ फ ) इतक  आहे. उपरो  नमुद 
केलेनुसार   महारा  महानगपािलका अिधिनयम मधील कलम ७९ (क) नुसार 

महापािलकेची कोणतीह  थावर कंवा जंगम मालम ा व  करणेस 
महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. यानुसार उ  भंगार साह याची 
व  िललाव सिमतीचे िनणयानुसार िललावा दारे करणेस मा यता देणेकामी 
मा. महापािलका सेभकेडे   िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४)  पंपर  िचंचवड महानगर पािलका े ासाठ  न याने पोलीस आयु ालय होणार 

असुन यासाठ  ेमलोक पाक िचंचवड येथील महा मा योतीबा फुले इं लीस 

कुल या इमारतीची िनवड करणेत आलेली आहे. सदर कामाची तातड  ल ात 
घेता सदरचे काम जु या तालेरा हॉ पटलची इमारत पाडून न वन इमारत 
बांधणे. या कामातुन करता येणे श य आहे. सदर कामाचे आदेश 
मे.एस.एस.साठे यांना . था/िन/2-ब/329/2018 दनांक 1/03/2018 अ वये 
िनगत करणेत आलेल े आहेत. सदर कामांतगत व ुत वषय कामाची 
िन.र. .15,21,35,406/- एवढ  असुन तां क मा यता र. .16,27,84,885/- एवढ  
आहे. तसेच पोिलस आयु  कायालयाचे इमारतीसाठ  अंदाजे र. .43,00,000/- 

(अंदाजे र. . ेचाळ स लाख फ ) खच अपे त आहे. सदरचा खच एकुण 
कामा या 2.82% एवढा होणे अपे त आहे. सदरचे कामाचे साईटम ये बदल 
होणार असलेने काम क न घे यास मा. वधी सिमती सभेची मा यता घेणे 
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आव यक आहे. तसेच सदरचे काम मे.एस.एस.साठे यांनी कर यास तयार 
असले बाबतचे संमती प  दलेले आहे. तर  ेमलोक पाक िचंचवड येथे न याने 
होणा-या पोिलस आयु ालया या इमारतीचे व ुत वषयक कामे “जु या तालेरा 
हॉ पटलची इमारत पाडुन न वन इमारत बांधण”े या कामातुन क न घे यास 
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/५१८/२०१८ 

दनांक : ०९/०८/२०१८ चे लगत. 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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