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

कायप का मांक - १८ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०/०८/२०२१                    वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक २०/०८/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील 
ितस-या मज यावर ल मा.सभापती, वधी सिमती यांचे दालनात मा.उपसिचव महारा  शासन 
यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/ 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. मा.वसंत भाकर बोराटे 

३. सुजाता सुिनल पालांडे 

४. मा.चौगुले सीमा द ा य 

५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६. मा.सुल णा राजू धर 

७. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

   
   या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.सुभाष इंगळे – उप 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) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील सफाई कमचार  यांचे वारस ह क नेमणुक चे   
           लं बत करणाबात – मा.वसंत बोराटे, मा.पौ णमा सोनवणे यांचा ताव. 

 
---------- 

  
 मा. वधी सिमती सभा कायप का .१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे 
मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक - ४९         वषय मांक - ०१ 
दनांक - २०/०८/२०२१      

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

संदभ – मा.आयु  यांचेकड ल प  . शा/२/का व/८६४/२०२१, द.२२/०७/२०२१ 

वषय – कायकार  अिभयंता ( थाप य) पदाव रल पदो नती बाबत. 
 

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक - ५०                  वषय मांक - ०२ 

दनांक - २०/०८/२०२१ 
सुचक : मा.वसंत बोराटे                   अनुमोदक : मा.पौ णमा सोनवणे 

संदभ : मा. मा.वसंत बोराटे, मा.पौ णमा सोनवणे यांचा ताव. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके म ये यापूव  सफाई संवगात काम करणा-या     

कमचा-यांना लाड-पागे सिमती या िशफारसीनुसार वारसा ह काने नोकर  दे यात येत 
होती. याचा सफाई संवगात काम करणा-या समाजातील सव घटकांना लाभ िमळत 
होता, परंतु . शा/०६/का व/११९१/२०२१, द,०२/०७/२०२१ चे प ा वये 
महानगरपािलके या वतीने कोणतीह  पूवसचूना न देता अचानक पणे सफाई संवगातील 
काम करणा-या अनुसूिचत जाती (SC) वगळता ST, NT, OBC व खु या वगातील 
(OPEN)  वारसांना नोकर  देणे बंद कर यात आले आहे. सदरची बाब अ यायकारक 
आहे, परंतु सफाई संवगात काम करणा-या समाजातील सव जाती-धमा या कमचा-यांनी 
आज शहरातील नाग रकांचे आरो य चांगले राहाव,े यासाठ  दवस-रा  पंचवीस ते तीस 
वषापासून साफ-सफाईची कामे केली आहेत व क रत आहेत. उ हात थंड त व वशेषतः 
पावसा यात अितशय घाणेरड  दुगधी येत असताना देखील वतः या जीवाची पवा न 
करता व यां या कुटंुबीयांचा वचार न करता शहराची पयायाने देशाची सेवा कर त 
घाणीचे मैला साफ कर याचे काम केले आहेत, यां या वारसांना लाड पागे सिमती या 
िशफारशीनुसार ह काची असलेली नोकर  फ  जाती या आधारावर हसकावली जात 
आहे. वारसांना या ठकाणी कामाला का घेऊ नये? असा  उप थत होत आहे. 
स थतीत यां या सेवािनवृ ी, वे छा िनवृ ीनंतर या घाणी या कामामुळे अनेक 
आजार होतात व जडलेले असतात यामुळे यांची जबाबदार  आरो याची देखभाल करणे 
हे यां या वारसा वर अवलंबून असते तसेच सेवािनवृ ी व वे छािनवृ ी घेत याने 
यां या उप ज वकेचे साधन बंद पडलेले आहे व स या आिथक अडचणींना सामोरे जावे 
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लागत आहे हणून जे कोणी सफाई कमचार  कामगार आहेत यांना वारसा ह क 
हणून यां या ठकाणी नोकर  िमळावी व या कोणी सफाई कमचा-यांनी 
वे छािनवृ ी, सेवािनवृ ी घेतली असेल व घेणार असेल यां या वारसदारांचा यो य तो 
वचार हावा आ ण सव समाजातील सफाई कमचार  यांचे काम एकाच कारचे 
अस याने याम ये जातीय िनकष लाव यात येऊ नयेत. तर  आरो य वभागामधील 
सव कमचा-यां या वारसास पुवल ी भावाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत नेमणूक 
होणेस व सव महानगरपािलकेमधील लं बत करणे िनकाली काढणेस मा यता 
देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
---------- 

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

 
 

 

( वीनल क पल हे  े) 

सभापती- वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४०१/२०२१  
दनांक : २५/०८/२०२१         
                                                                                  

                                               
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  ४११ ०१८. 

 
         

 त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या 
कायवाह साठ  रवाना. 


