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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११०१८. 
मा. वधी सिमती 

कायप का मांक - २० 

सभावृ ांत 

दनांक – १७/०९/२०२१                                  वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 

१७/०९/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील ितस-या 
मज यावर ल मा.सभापती, वधी सिमती यांच ेदालनात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

.कोरोनाͭ२०२०ͭ . .७६ͭ न व-१४ द. ३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे काह  स मा.सद य 

सभागृहात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) उप थत 

होते. 
  

१. मा. वीनल क पल हे े   -  सभापती 
२. सुजाता सुिनल पालांडे 

३. मा.चौगुले सीमा द ा य 

४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

   
   या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.राजेश आगळे – सहा यक आयु  हे अिधकार  

सभेस उप थत होते. 
---------- 

  
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले. 
 

वषय .२) वशेषत  अिभनामाची गट अ मधील पदे सरळसेवेने भरणेबाबत. 

वषय .३) ी.थॉमस नरो हा, कायकार  अिभयंता (दूरसंचार) यांची सह शहर अिभयंता 
(दूरसंचार) पदावर सेवाजे तेने पदो नती ारे नेमणूक करणेबाबत. 

वषय .४) पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल सह.आयु  (आप ी सेवा) 
अिभनामाच ेन वन पद िनमाण करणे बाबत.  

 
---------- 

अ) मा. वधी सिमती सभा कायप का .१६ द.१६/०७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले.  
 
ब) मा. वधी सिमती सभा (कायप का .१९) दनांक ०३/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 
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ठराव मांक - ५५        वषय मांक - ०१ 
दनांक - १७/०९/२०२१     वभाग : ड े य वदयुत  

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.अितर  आयु  यांचेकड ल प  .ड /े व/वाकड/२४८/२०२१, द.०९/०९/२०२१   
 म.न.पा. या . . ५७ (न वन . . २९) दापोड  ज ते तुळजा भवानी मंद र ते सृ ी 
चौक पयत या १८ मी. ड .पी. र या या वकासांतगत वषयक कामे करणे (िन. .३३ͭ१-१८ͭ१९) 

या कामातील र. . १६,७३,३५०ͭ- च ेिश लक काम ड े ीय कायालय प रसरातील भाग . २९, 

२८, २६ व २५ मधील स या सु  असलेली र यांच ेकॉ ं ट करण करणे तसेच न याने वकिसत 

कर यात येणारे र यांवर काश यव था करणे कामाच ेआदेश एज सी मे.शांती इले क स 

यांना द. १८ͭ०२ͭ२०१९ रोजी दे यात आले आहेत. यानुसार या ठकाणी फुटपाथचे काम 

थाप य वभागामाफत पुण कर यात आले आहे. या ठकाणी दवाब ीच ेखांब बदल याच ेकाम 

एज सीमाफत थाप य वभागाशी सम वय राखुन पुण कर यात आले आहे. परंतु रामकृ ण 

मंगल कायालय ते पंपळे गुरव बस टॉप या र यावर या ठकाणी फुटपाथच ेकाम पुण झाले 

या ठकाणी खांब बस व याच ेकाम एज सीने द.२३ͭ०७ͭ२०२१ रोजी पुण केले आहे. परंतु या 
र यावर बँक ऑफ महारा  कडे येताना डा या बाजुला जागा ता यात न आलेमुळे, थािनक 

नाग रकांनी फुटपाथच ेकाम क  दले नाह  व यामुळे या र यावर दवे बसव याच ेकामह  

एज सीला पुण करता आलेले नाह . यामुळे या कामात एज सीने पुरवठा केलेले सा ह य जसे क , 

७ मी. ऑ टोगोनल खांब, 4x16 sqmm केबल, DWC पाईप, 36W व 100 WLED फट ंग िश लक 

आहेत. सदर या कामाची िन वदा र. . १,६६,२५,४१३ͭ- असुन यापैक  सदर या कामावर 

आ ापयत र. . १,१९.९६,०६४ͭ- इतका खच झालेला असुन य  खच र. . १६,७३,३५०ͭ- च े

काम िश लक आहे. ड े य कायालय प रसरात भाग . २९, २८, २६ व २५ म ये व वध 

र यांच ेकॉ ं ट करण करणे तसेच न वन र ते वकसीत करणेची थाप य वषयक कामे सु  

आहेत. या र यांवर काश यव थेच े नुतनीकरण करणे तसेच न याने वकसीत होणारे 

र यांवर न यानेच दवाब ी यव था करणे अ याव यक आहे. याकामी सदरच े िश लक 

सा ह य मनपा या वाकड उप वभागाकडे जमा क न घेणे पे ा, सदर कामातील िश लक 

सा ह य वाप न उ  नमुद कामेपुण करणे श य होणार आहे. सदरच ेकाम करणेकर ता सदर 

कामाचे थळ बदलास मा. वधी सिमती सभेची मा यता िमळणे अ याव यक आहे. सबब . . 

५७ (न वन . .२९) दोपोड  ज ते तुळजा भवानी मंद र ते सृ ी चौक पयत या १८ मी. ड .पी. 
र या या वकासांतगत वषयक कामे करणे या कामातील र. . १६,७३,३५०ͭ- च ेिश लक काम 

ड े ीय कायालय प रसरातील भाग . २९, २८, २६ व २५ मधील स या सु  असलेली  
र यांच ेकॉ ट करण करणे तसेच न याने वकिसत कर यात येणारे र यांवर काश यव था 
करणे कामी सदर कामाच े थळ बदलास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

ठराव मांक : ५६        वषय मांक : ०२ 
दनांक : १७/०९/२०२१     वभाग : शासन  
सुचक : मा.सुजाता पालांडे                      अनुमोदक  : मा.अनुराधा गोफण े
संदभ – मा.अितर  आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/९५७/२०२१, द.१४/०९/२०२१   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालयांकर ता थायी आ थापनेवर ल गट “अ”मधील 
र  असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठ  जा हरात .७३/२०१९ द.१३/०९/२०१९ िस  
कर यात आली होती. यूरो सजन व लॅ ट क सजन ा वशेषत  अिभनामाची र  पदे 
भरणेकामी  उमेदवारांचे वय, शै णक अहता, अनुभव, जाती वग व समांतर आर ण इ या द 
वषयक कागदप ांची तपासणी होण ेआव यक अस याने ऑनलाईन ारे अज केलेले उमेदवारांना 
जा हर िनवेदन, ई-मेल ारे कागदप े तपासणी व मौ खक मुलाखतीस उप थत राहणेबाबत 
कळ वणेत आले होते. ऑनलाईन अज केले या उमेदवारांपैक  मौ खक मुलाखतीस उप थत 
राह ले या व सेवायोजन कायालयाकड ल संकेत थळाव न उपल ध झाले या उमेदवारांच े
कागदप ांची पडताळणी व मौ खक मुलाखती दनांक १८/०९/२०२० रोजी घे यात आले या आहेत. 
१) नामिनदशना दारे अज माग व याची प दती :- www.pcmcindia.gov.in या 

महापािलके या संकेत थळामाफत Online प दतीने 
२) वशेषत  पदांची वेतन ेणी :- र. .१५६००-३९१०० ेड पे . ७६०० (सहा या वेतन 

आयोगानुसार)                                      
३) नामिनदशना दारे भरावया या पदांचा तपिशल, उमेदवाराचे नाव, नेमणूक वग :- सोबतच े

प  “अ”नुसार 
िनवड सिमतीने उमेदवारां या मौ खक मुलाखती घेत या असून मुलाखती दर यान जा हरातीम ये 
नमूद केले माणे उमेदवारांनी सादर केलेली शै णक अहतेची कागदप े, अनुभव, वषयातील ान 
इ याद नुसार उमेदवारांना गुण दे यात आलेले आहेत. सदर गुण त ा वचारात घेऊन सोबतच े प  
‘अ’नुसार  पा  उमेदवारांची िनवड याद  सादर केली आहे. या याद मधील युरो सजन व लॅ टक 
सजन अिभनामाची गट अ मधील पदे सरळसेवेने भर यास मा यता िमळणेकामी तुतचा वषय 
महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात 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 : ५७        वषय मांक : ०३ 
दनांक : १७/०९/२०२१       
सुचक : मा.सुजाता पालांडे                      अनुमोदक  : मा.सीमा चौगुले 
संदभ – मा.सुजाता पालांडे व मा.सीमा चौगुले यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अणु व ुत व दुरसंचार वभागात सह शहर अिभयंता 
(दूरसंचार) या अिभनामाचे पद मंजूर असून स या र  आहे. ी. थॉमस नरो हा, कायकार  अिभयंता 
(दूरसंचार) हे सदर पदावर सेवाजे  असून ते B-Tech In Electronics & Communication 
Engineering, Diploma In Electronics & Telecommunication Engineering, महारा  शासनाचे 
अिभयां क  अिधकार  महा व ालय, नािशक यांचेकड ल व ुत अिभयंता यांची यावसायीक प र ा 
उ ीण आहेत तसेच ते संगणक अहताह  धारण क रत आहेत. मनपाम ये यांनी केले या उ कृ  
कामाबाबत यांच ेव र ांनी गेली १५ वष यांचे गोपणीय अहवालात सतत अ यु कृ  A+ अशी नोदं 
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केली आहे. ी.थॉमस नरो हा, कायकार  अिभयंता (दूरसंचार) हे सह शहर अिभयंता (दूरसंचार) या 
पदाक रता महारा  शासनाच े मंजूर सेवािनयमानुसार वह त केलेली शै णीक व तां क अहता व 
अनुभव धारण क रत आहेत. तसेच ते सदर पदाक रता एकमेव अहताधारक व सेवाजे  कायकार  
अिभयंता (दूरसंचार) आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये CCTV स हल स, फायबर 
ऑ ट क केबलींग, व वध कारची वायड व वायरलेस क युिनकेशन यं णा, तारांगण, व वध 
कारची Electronics & Telecommunication Engineering संबंधीत Audio & Vidio यं णा, 

Electronics वै कय उपकरणे इ याद  सव यं णांच ेसूयो य िनयं ण व कामाकाजासाठ  ी.थॉमस 
नरो हा, कायकार  अिभयंता (दूरसंचार) यांची सह शहर अिभयंता (दूरसंचार) पदावर सेवाजे तेने 
पदो नती ारे नेमणूक करणेस व यानुसार यांचेकडे उपरो  नमूद कामकाज सोपवणेस मा यता 
दे यात येत आहे. 

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

 
ठराव मांक : ५८        वषय मांक : ०४ 
दनांक : १७/०९/२०२१       
सुचक : मा.सुजाता पालांडे                      अनुमोदक  : मा.सीमा चौगुले 
संदभ : मा.सुजाता पालांडे व मा.सीमा चौगुले यांचा ताव. 

पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल शास कय व तां ीक सेवा यित र  
अ य सेवां या वभागाच ेव अशा वभागातील त सम वेतन ेणी धारण करणा-या व मनपा द घ सेवा 
झाले या “  वभाग मुख ” कमचा-यांना देखील समान पदो नतीची  संधी देणे आव यक आहे. 
पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेचे अ न िशमन, सुर ा व आप ी यव थापन हे अ याव यक सेवेच,े 
नागर कांची ज वत, व हानी पासुन सुर ा व बचाव करणारे मनपा िमळकतीचे संर ण, सुर ा 
करणारे  मह वाच े वभाग असून, आप ी आलेवर सदर वभागाच ेकामकाज हे सम वय ठेवून करणे 
आव यक आहे. अ न िशामक, आप ी यव थापन व सुर ा या वभागाकर ता संर ण दला माणे 
यो य सम वय साधणे व भावी कामकाज होणेकामी एकच व र  िनयं त अिधकार  असलेस, सदर 
अिधका-यामाफत संपुण आप कालीन प र थतीचा आढावा घेणे, िनयं ण ठेवणे, यो य तो सम वय 
साधुन कामकाज करणेकामी “ सह. आयु  (आप ी सेवा) ” हे वतं  पद न याने िनमाण करणेची 
आव यकता आहे. तर , पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाकड ल अ त वात असलेले “सह. आयु ” 
या एकमेव पदा यित र  “ सह. आयु  ( आप ी सेवा ) ” असे न वन पद िनमाण क न, सदर 
पदाकर ता पुढ ल माणे सेवा वेश िनयम लागू करणे आव यक आहे. 

  
 
 

. पदनाम नेमणुक 

प दती 
न याने मंजूर करावयाची अहता 

१ सह आयु , 

(आप ी सेवा) 

१५६००-३९१००  

ेड वेतन ६९००  

पदो नती  
१०० % 

१) मा यता ा  व ा पठाची कोण याह  शाखेची पदवीधर  

२) मु य अ न िशमन अिधकार  कंवा मु य सुर ा 
अिधकार  कंवा मु य आप ी यव थापन अिधकार  या 
पदावर ल कमान ३ वषाचा अनुभव असणारा सेवा जे  

अिधकार  असणे आव यक   
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तर , शास कय व तां ीक संवगा यित र  उ  माणे आप ी वषयक कामकाज करणा-या  “ 

वभाग मुख ” अिधका-यांना देखील शासक य सेवेम ये व र  तरावर कामकाज करणेची समान 

संधी देणेकामी वर ल माणे न वन पद िनमाण क न सदर पदाच ेआकृतीबंध व सेवा वेश िनयमास 

तसेच सदर पद िनम ती बाबत ताव शासनाकडे मंजुर  कामी पाठ व यास मा यता देणेत येत 

आहे. 
 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याच ेजा हर केले. 
 

 
 

( वीनल क पल हे े ) 
सभापती- वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

 
 (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४४२/२०२१  
दनांक : २१/०९/२०२१         

                                                                                  
                                            
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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( . शा/१/का व/९५७/२०२१ द.१४/०९/२०२१ वषय .२ च ेलगत) 
 


