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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक :नस/४/का व/ 387/२०२० 

दनांक : २४/१२/२०२० 
 

 

ित, 
 

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

 
 

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

                                      द.०१/०१/२०२१  रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 
शु वार दनांक ०१/०१/२०२१ 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 रहावे, ह  वनंती.  

  
 

 मा.कळावे,    
 

 आपला व ास,ू                             
                                                                                                         

                                                                                                      
      (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 – ०४ 
 

 

दनांक : ०१/०१/२०२१          वेळ : दुपार  ३.०० वा.  
 

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, दनांक 
०१/०१/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

अ) दनांक ०६/११/२०२०, १०/१२/२०२० व १४/१२/२०२० रोजी झाले या सभेचा ( कायप का  
मांक ०२ ) चा  सभावृ ांत कायम करणे.       

   

                 ----------- 
वषय मांक १) ी.राज  वसंतराव राणे यांचे पदो नती बाबत िनणय झालेला आहे,परंतु 

पदो नती सिमतीचे सभावृतांत पाहता याम ये ी.राज  वसंतराव राणे यांचेवर 
सन २०१५ म ये सामा जक कायकत ी.सिचन िशंदे यांनी यायालयाम ये 
दावा दाखल केलेला आहे. यास अनुस न मा. यायालयामाफत कलम २०२ 
अंतगत चौकशीचे आदेश दलेले आहेत. तसेच स थतीम ये सदर दावा 
मा. यायालयाम ये लं बत आहे. असे असताना पदो नती सिमतीचे 
सभावृ ं ांम ये सदर दा या वषयी कोठेह  उ लेख नाह . हणजेच ी.राणे यांनी 
सदर दा याबाबत शासनात मा हती दलेली नाह . सदर दावा थाप य 

वषयक महापािलके या फ भागा अंतगत जी कामे केलेली आहे, याचे 
ाचार वषयक अस याने महापािलका शासनाकडे मा. यायालयामाफत २०२ 

अंतगत चौकशी क न अहवाल मािगतलेला आहे. यानुसार शासनाने पुढ ल 
कायवाह  काय केलेली आहे ? याबा लची मा हती शासनामाफत अ ाप ा  
झालेली नाह . परंतु थम दशनी असे दसुन येते क  ी.राज  वसंतराव राणे 
यांनी यायालयामधील दा याब लची मा हती न देता पदो नती घेतलेली आहे. 

तुत वषयानुसार यांना दलेली कायकार  अिभयंता या पदावरची पदो नती 
ह  बेकायदेशीर आहे. यामुळे यांची पु हा उप कायकार  अिभयंता पदावर 
अवनती करणेस व यांची िनयु  थाप य वभागाम ये न करणेबाबत 
वचार करणे. 

                    ( दनांक 01/01/2021 चे सभेत घेणेचे िनणया माण े) 
 

वषय मांक २) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'िचफ केिम ट' अिभनामाचे १ 
पद र.  १५६०० - ३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) म ये 
शासन मंजूर असून सदरचे पद र  आहे. तुत या पदाकर ता शासन 
िनणया माणे िनधार त केलेली अहता पुढ ल माणे :- 
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 महारा  शासन राजप , द.१८ फे ुवार  २०२० अिधसूचना पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार  पुढ ल माण,े 

पदो नतीने १००% - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल केिम ट या 
पदावर ल कमान ३वष सेवा पुण झाले या अिधका-याची सेवा ये ता व गुणव े या आधारे 
पदो नती. ‘िचफ केिम ट’ र  पद पदो नतीने भर याकामी मा.आयु सो यां या     
अ य तेखाली पदो नती सिमती सभा दनांक ०२/११/२०२० रोजीआयो जत कर यात 
आलेली होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव 'िचफ केिम ट' पदावर ल 

अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, 

म ा व दािय च, संगणक अहताआ ण िश तभंग वषयक कारवाई इ या द सेवा वषयक 
तपिशल पडताळून, ी.जगताप शांत अ ण, केिम ट यांना पदो नतीचे आर ण र  
कर यासंदभात मा.सव च यायालयात लं बत वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ 

म ये होणा-या अंितम िनणयाचे अिधन राहून िन वळ ता पुर या व पात 
सेवा ये तेनुसार खु या वगातून 'िचफ केिम ट' पदावर र.  १५६००-३९१०० ेड वेतन 
६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) या वेतन ेणीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा 
(सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार शासन मंजूर या अिधन तसेच 
मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत पदो नती सिमतीन े सवानुमते 

िशफारस केली आहे. सबब, ी.जगताप शांत अ ण यांना र.  १५६००-३९१०० ेड वेतन 
६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) म य े 'िचफ केिम ट'पदावर,पदो नतीमधील आर ण 
र  कर यासंदभात मा.सव च यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका 
.२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन राहून सेवा ये तेनुसार 

पदो नती या को यातील खु या वगा या र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात 
पदो नती दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 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/387/२०२० 
दनांक : २४/१२/२०२० चे लगत. 

 


