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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी स मती 

कायप का मांक - ०४ 

सभावृ ांत 
 
दनांक – ०७/०१/२०२२                           वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मती ची पा क सभा शु वार,        

दनांक ०७/०१/२०२२ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात मा. उप स चव महारा  शासन नगर वकास वभाग 

यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयोिजत करणेत 

आलेल  आहे.  सदर सभेत खाल ल माणे स मा.सद य सभागृ हात उपि थत होत.े 
 

१. मा. वीनल क पल हे  े -  सभापती 

२. मा.सु नता हेमंत तापक र 

३. मा.वसंत भाकर बोराटे  

४. मा.संगीता (नानी) भाकर ता हाणे 

 
या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.सुभाष इंगळे – उप आयु त हे 

अ धकार  सभेस उपि थत होते. 
 

--------- 
  

 
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 
 
वषय .२) पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम  

२०२० म ये सुधारणा/बदल करणेबाबत. 

  मा.वसंत बोराटे व मा.सु नता तापक र यांचा ताव. 

 

वषय .३) भाग .२ मधील जाधव सरकार चौक ते सावतामाळी मं दरापयतचा 

र यालगत फुटपाथ वकसीत करणे कामाबाबत. 

मा.वसंत बोराटे व मा.सु नता तापक र यांचा ताव. 
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वषय .४) भाग .२ बो-हाडेवाडी येथील जुनी धोकादायक शाळा इमारत पाडून या  

ठकाणी सां कृ तक क  बांधणेकामाबाबत. 

मा.वसंत बोराटे व मा.सु नता तापक र यांचा ताव. 

 

वषय .५) भाग .२ मधील पाईन र यालगत से.नं.१६ रोजे शवाजीनगर गुलमोहर  

हौ संग सोसायट  ते जाधव सरकार चौकापयत फुटपाथ वकसीत करणे 

कामाबाबत. 

मा.वसंत बोराटे व मा.सु नता तापक र यांचा ताव. 

 

--------- 

 

अ) मा. वधी स मती सभा (कायप का मांक ०३) द.२०/१२/२०२१ चा सभावृतांत कायम 

करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 

 

ठराव मांक – २०      वषय मांक – ०१ 

दनांक – ०७/०१/२०२२      वभाग – शासन 

सुचक – मा.सु नता तापक र     अनुमोदक - मा.वसंत बोराटे 

संदभ – मा.आयु त यांचेकडील प  . शा/२/का व/१५१०/२०२१, द. २७/१२/२०२१. 

 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे.  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर ‘सह आयु त’ अ भनामाच े१ पद 

पे.लेवल S-२४ वेतन ेणी ७११००-२११९०० म ये शासन मंजूर असून पदो नती कर ता 

र त आहे. सह आयु त’ अ भनामाच े र त पद पदो नतीने भर याकामी 

मा.आयु तसो यां या अ य तेखाल  पदो नती स मती सभा दनांक १४/१०/२०२१ रोजी 

आयोिजत कर यात आलेल  होती. तुत या पदो नती स मतीने पदो नतीपूव ‘उप 

आयु त’ पदावर ल अ धका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ठता, 

गोपनीय अहवाल, म ा व दा य च, संगणक अहता आ ण श तभंग वषयक कारवाई 

इ या द सेवा वषयक तप शल पडताळून, खाल ल ‘उप आयु त’ यांना पदो नतीचे 



3 
 

 

आर ण र द कर यासंदभात मा.सव च यायालयात लं बत असलेल  वशेष अनु ा 

या चका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अं तम नणयाचे अ धन व शासन नणय 

द.७/०५/२०२१ चे अ धन राहू न न वळ ता पुर या व पात सेवा ये ठतेनुसार ‘सह 

आयु त’ पदावर पे.लेवल S-२४ वेतन ेणी ७११००-२११९०० या वेतन ेणीत पंपर  

चंचवड महानगरपा लका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम, २०२० नुसार 

तसेच मा. वधी/मा.महापा लका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत पदो नती 

स मतीने सवानुमत े शफारस केल  आहे. 

अ.  उप आयु त नाव ं पदो नतीचा वग 

१ ीम.दुरगुडे आशादेवी मा ती ये ठतेनुसार 
 

सबब, उपरो त ‘उप आयु त’ यांना पे.लेवल S-२४ वेतन ेणी ७११००-२११९०० 

म ये ‘सह आयु त’ पदावर, पदो नतीमधील आर ण र द कर यासंदभात मा.सव च 

यायालयाम ये याय व ठ असलेल  वशेष अनु ा या चका .२८३०६/२०१७ म ये 

होणा-या अं तम नणया या अधीन व शासन नणय दनांक ०७/०५/२०२१ चे अ धन 

राहू न सेवा ये ठतेनुसार र त जागेवर न वळ ता पुर या व पात पदो नती दे यास 

मा यता देणेकामी मा. महापा लका सभेकडे शफारस कर यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

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

ठराव मांक – २१      वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०७/०१/२०२२       

सुचक – मा. वसंत बोराटे     अनुमोदक - मा. सु नता तापक र 

संदभ – मा.वसंत बोराटे व मा.सु नता तापक र यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये सुर ा वभागाम ये सुर ा र क, सुर ा 

सुपरवायझर, सुर ा न र क, सहा सुर ा अ धकार , सुर ा अ धकार  व मु य सुर ा 

अ धकार  असा पदो नती सोपन महारा  शासनाने असाधारण भाग चार ब 

द.१८/०२/२०२० नुसार नि चत करणेत आला आहे. बरेच सुर ा र क हे १० पे ा 
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कमी शै णक अहतेचे असलेने यांस पदो नतीचा लाभ मळावा या ट कोनातून 

सुर ा सुपरवायझर व सुर ा न र क असा पदो नती सोपान ठरवणेत आलेला आहे 

तथा प जे सुर ा र क उ च श त आहेत हणजे पदवीधर आहेत अशांक रता 

पदो ती मळणेसाठ  सदर सुर ा सुपरवायझर, सुर ा न र क अशी पदो नती 

घेवूनच सहा सुर ा अ धकार  या पदावर पदो नती मळु शकते जे सुर ा र क 

पदवीधर आहेत तथापी सेवाजे ठतेत मागे आहेत यांस सहा सुर ा अ धकार  पदावर 

पदो ती देणे शास कय या श य नाह  व पदवीधर सुर ा र कांवर ह  बाब 

अ यायकारक आहे. सबब महारा  शासनाचे पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा 

(सेवा वेश व सेवांचे वग करण) नयम २०२० म ये खाल ल माणे सुधारणा / बदल 

करणेसाठ चा ताव महारा  शासनाकडे तातडीन े पाठ वणेक रता मा यता देणेकामी 

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

अ.

. 

संवग पदनाम नेमणुक ची 

प धत व 

ट केवार  

१.नाम नदशन 

२.पदो नती 

३. त नयु ती 

नेमणुक क रता अहता व नेमणुक या 

प धती पहा नयम (३) 

९४ सुर ा सेवा गट-

ब 

सहा.सुर ा 

अ धकार  

पदो नती 

१००% 

१)मा यता ा त व यापीठाकडील 

कोण याह  शाखेची पदवी आव यक. 

२) पंपर  चंचवडमहानगरपा लके या 

आ थापनेवर ल सुर ा र क या 

पदावर ल कमान १५ वष सेवा पुण 

झाले या पद वधर कमचा-यांची 

सेवाजे ठता व गुणव े या आधारे 

पदो नती देणे. 

सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पाहता मा.महानगरपा लका सभेकडे पाठ व याता 

यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – २२      वषय मांक – ०३ 
दनांक – ०७/०१/२०२२       
सुचक – मा. वसंत बोराटे     अनुमोदक - मा. सु नता तापक र 
संदभ – मा.वसंत बोराटे व मा.सु नता तापक र यांचा ताव. 

म.न.पा. या भाग .२ मधील जाधव सरकार चौक ते सावतामाळी मं दरापयतचा 
र यालगत फुटपाथ वक सत करणे या कामाचे जागेवर भाग .२ से.नं.१६ राजे 
शवाजीनगर मधील र ते अ ययावत प धतीन ेकरणे या कामाअंतगत फुटपाथ वकसीत 
करणेत येणार आहे. यामुळे भाग .२ मधील जाधव सरकार चौक ते सावतामाळी 
मं दरापयतचा र यालगत फुटपाथ वकसीत करणेचे काम भागातील मा.नगरसद य व 
नाग रकां या मागणी माणे भागाम ये इतर  ठकाणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – २३      वषय मांक – ०४ 
दनांक – ०७/०१/२०२२       
सुचक – मा. वसंत बोराटे     अनुमोदक - मा. सु नता तापक र 
संदभ – मा.वसंत बोराटे व मा.सु नता तापक र यांचा ताव. 

म.न.पा. या भाग .२ बो-हाडेवाडी येथील जुनी धोकादायक शाळा इमारत पाडून 
या ठकाणी सां कृ तक क  बांधणे कामाअंतगत जुनी धोकादायक शाळा इमारत 
पाडलेनंतर मुळ जागा मालक यांनी न वन इमारत बांधणेस हरकत घेत यामुळे वषयां कत 
कामाअंतगत पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणा कडून गेल इं डया ऑफ स या 
समोर ल महानगरपा लके या ता यात आले या मोक या जागेवर जे ठ नाग रकांसाठ  
वरंगुळा क  बांधणेचे काम करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – २४      वषय मांक – ०५ 
दनांक – ०७/०१/२०२२       
सुचक – मा. वसंत बोराटे     अनुमोदक - मा. सु नता तापक र 
संदभ – मा.वसंत बोराटे व मा.सु नता तापक र यांचा ताव. 

म.न.पा. या भाग .२ मधील पाईन र यालगत से.नं.१६ राजे शवाजीनगर 
गुलमोहर हौ संग सोसायट  ते जाधवसरकार चौकापयत फुटपाथ वकसीत करणे या 
कामाचे जागेवर भाग .२ से.नं.१६ राजे शवाजीनगर मधील र ते अ यावत प धतीने 
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करणे या कामाअंतगत फुटपाथ वकसीत करणेत येणार आहे. यामुळे भाग .२ मधील 
पाईन र यालगत से.नं.१६ राजे शवाजीनगर गुलमोहर हौ संग सोसायट  ते जाधवसरकार 

चौकापयत फुटपाथ वकसीत करणे चे काम भागातील मा.नगरसद य व नाग रकां या 
मागणी माणे भागाम ये इतर  ठकाणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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

 
 

( वीनल क पल हे े ) 
सभापती 

वधी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 

       
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/०४/का व/०९/२०२२ 
दनांक : ०७/०१/२०२२ 

 
 

त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


