
 1
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१०७३/२०१७ 

दनांक : २४/०८/२०१७ 
 

 
 
 

ित, 
 

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

 

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

                   सभा दनांक ०१/०९/२०१७ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०१/०९/२०१७ रोजी दुपार ३.०० 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,ू 

                                                          
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 – ११ 
 

दनांक : ०१/०९/२०१७                                                                                         वेळ : द.ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०१/०९/२०१७ रोजी दुपार ३.०० वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 

वषय .१) JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी पाईपलाईन टाकणेचे 
काम गतीत आहे. स थतीत पाईपलाईन टाकणेचे काम ८०%पूण झालेले आहे. उवर त 
२०%काम चालु आहे. सदरचे २०%काम ऑग ट २०१७ अखेर स पूण होणार आहे. JNNURM 

अंतगत ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेबाबत ऑटो ल टर, िचंचवड येथे 
मा.आयु , पं.िचं.मनपा यांचे अ य तेखाली द.१०/०६/२०१७ रोजी सकाळ  ११.०० वा. बैठक 
घे यात आली. सदर बैठक त मा.आयु  सो. यांनी JNNURM अंतगत ताथवडे गावाची 
पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी टाक यात येणा-या पाईपलाईन या र ता खोदाईबाबत वशेष 
परवानगी घेवून द.३१/०८/२०१७ पयत काम पूण कर याचे आदेश दले आहेत. ताथवडे 

गावाचा वकास आराखडा ६ जानेवार  २०१७ रोजी शासनाने मंजुर केलेला आहे. सदर मंजुर 
आराख यानुसार अ ापह  काह  र ते मनपा या ता यात अ ापपयत न आ यामुळे व तेथील 
िश लक पाईपलाईन दुसर कडे टाकावी लागणार आहे. सदरचा भाग .२५ म ये िनवासी 
असले या पण वतरण निलका नसले या ठकाणी पाईपलाईन टाकणे श य आहे. ताथवडे 
गावातील मंजुर वकास आराख या माणे पण ता यात न आले या र यातील िश लक 
पाईपलाईन स याचा भाग .२५ मधील िनवासी भागात वतरण निलका नसले या ठकाणी 
द.३१/०८/२०१७ पयत टाकून काम पूण करणे आव यक आहे.  तर  JNNURM अंतगत 
ताथवडे गावाची पाणीपुरवठा योजना राब वणेकामी टाक यात येणा-या पाईपलाईन या कामाची 
या ी कमी क न भाग .२५ मधील िनवासी असले या पण वतरण निलका नसले या 
ठकाणी सदरची िश लक रा हलेली पाईपलाईन टाकणसे मा यता देणेबाबत मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२) आरो य वै क य अिधकार  पदावर आदेश . शा/१/का व/३७७/२०१५, द.२८/०४/२०१५ 
अ वये डॉ.के.अिनल रॉय यांची पदो नती सिमतीची मा यता व मा.महापािलका सभा ठराव 
.५०३, द.०५/०७/२०१४ अ वये दले या मा यतेनुसार कर यात आले या नेमणुक या 

अनुषंगाने शासन मा यतेकामी सादर कर यात आले या . शा/१/का व/४३२/१५, 

द.१५/०५/२०१५ माणे या मूळ तावा या अनुषंगाने मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  
.पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस खालील माण े

िनदश दले आहेत. 
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1)     आरो य वै क य अिधकार  हे पद उपल ध झा या या दनांकास पदो नतीसाठ  उपल ध 

अिधका-यांची अहता, सेवा ये ता या सव बाबींचा वचार करता, आरो य वै क य 
अिधकार  या पदावर ल पदो नतीबाबत महापािलके या द.१५/०५/२०१५ या तावास 
मा यता देणे यो य ठरणार नाह . 

     2)      तुत करणी पद उपल ध झा या या दनांकापासून डॉ.अिनल रॉय व डॉ.पवन साळवे यांची 
पा ता व सेवा ये ता तपास यासाठ  सदर करण पदो नती सिमतीसमोर पु हा ठेऊन 
यावर फेरिनणय घे यात यावा. त ंतर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५ 

(४) मधील तरतुद ंनुसार शासन तरावर आव यक तो िनणय घे यात येईल.                     

                     यानुसार उपरो  बाबींवर िनणय घे याकामी द.२८/०७/२०१७ रोजी सिमती 
सभा आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या सिमतीने शासन वभागाने सादर 
केलेला ताव व शासनाचे िनदश वचारात घेऊन खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 

1)      डॉ.नागकुमार कुणचगी, आरो य वै क य अिधकार  हे द.३०/०४/२०११ रोजी िनयत  
वयोमानानुसार सेवािनवृ  झालेने महापािलका आ थापनेवर ल आरो य वै क य अिधकार  हे 
पद द.०१/०५/२०११ पासून र  झाले आहे. 

2)     महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधका-यांम ये आरो य वै क य अिधकार    
पदो नतीकर ता आव यक असणार  अहता वचारात घेऊन डॉ.अ यर राजशेखर, वै क य 
संचालक (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) यां याकडे द.०१/०५/२०११ पासून 
अित र  पदभार सोप व यात आलेला आहे. 

3)     डॉ.अ यर राजशेखर,वै क य संचालक हे द.३१/०५/२०१२ रोजी िनयत वयोमानानुसार 
महापािलका सेवेतून सेवािनवृ  झालेले आहेत. यामुळे द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य 
संचालक या पदाबरोबर आरो य वै क य अिधकार  हे पद र  झालेले आहे. 

4)     द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य आ थापनेवर  आरो य वै क य अिधकार  या पदाकर ता 
आव यक असणार  शै णक अहता वचारात घेता, डॉ.पवन साळवे,वै क य अिधकार  हे 
एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम. ह  अहता धारक अिधकार  उपल ध होते. 

5)     दर यान र  असलेले वै क य संचालक या अिभनामाचे पद पदो नतीने भर याबाबत 
द.१६/०८/२०१२ रोजी आयो जत पदो नती सिमती सभेने यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकर ता  वै क य संचालक, वै क य अिध क आ ण वै क य उपअिध क ह  तीनह  

पदे एकाच वेतन ेणीत अस याने वै क य संचालक हे पद पदो नतीने न भर याबाबत िनणय 
घेतला.   तथा प वै क य वभागासाठ  असलेली आरो य वै क य अिधकार  आ ण अित र  
आरो य वै क य अिधकार  ह  एकाच वेतन ेणीत, एकाच शै णक अहतेम ये आ ण कत ये 
व जबाबदा-या समान अस याने पदाकर ता आव यक असणार  एम.बी.बी.एस. आ ण 
ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण करणारे एकमेव वै क य अिधकार  डॉ.पवन वसंत 
साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांना अित र  आरो य वै क य अिधकार  
पदावर पदो नती दे याकामी द.१६/०८/२०१२ या सिमतीने िशफारस केलेली होती.  
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 यानुसार आदेश . शा/१/का व/९८८/१२, द.१७/०९/२०१२ अ वये डॉ.साळवे पवन यांना अित.  
आरोग ्  आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे. 

6)   डॉ. के. अिनल रॉय यांनी ड .पी.एच. अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केलेली आहे. 
द.३१/०५/२०१३ रोजी आयो जत पदो नती सिमतीने वै क य अिधका-यांची शै णक अहता 
व सेवा ये ता तपासून डॉ.के.अिनल रॉय (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच) यांना 
आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. यानुसार 

पदो नती सिमतीची िशफारस, मा.महापािलका सभेची मा यता व शासन मागदशन यांनुसार 
द.२८/०४/२०१५ या आदेशा वये डॉ.के.अिनल रॉय यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर 
पदो नती दे यात आलेली आहे.   शासन िनदशानुसार आरो य वै क य अिधकार  पद उपल ध 
झा या या दनांका रोजी ( द.०१/०५/२०११)  डॉ. अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच) 
व डॉ.साळवे पवन (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता 
पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर 
सेवािनवृ  झा यानंतर द.०१/०६/२०१२ रोजी डॉ. साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक अहता 
धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे 
ड .पी.एच ह  शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.साळवे यांचा आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता वचार करणे आव यक होते. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ५३ (१) नुसार मा.महापािलका सभा ह  िनयु  ािधकार  अस याने सदरची 
बाब िनणयाकामी/मा यतेकामी मा. वधी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेसमोर ताव सादर 
कर यास तुतची सिमती सवानुमते िशफारस कर त आहे. सबब,  मा.उपसिचव (न व-२२) 
यांनी प  . पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस ा  
िनदश, द.२८/०७/२०१७ या सिमतीची िशफारस या बाबी वचारात घेऊन महापािलका 
आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीबाबत िनणय घे याकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

--------- 
  

                                                         
     नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१०७३/२०१७ 

दनांक : २४/०८/२०१७ चे लगत. 
 

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

                 ठेवणेत आलेली आहेत. 
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