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

कायप का मांक - २५ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०६/०४/२०१८                   वेळ - दुपार ०३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा मंगळवार 
दनांक ०६/०४/२०१८ रोजी दुपार  ०३.०० वाजता महापािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 
सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 
 १.  मा.सोनवणे शारदा हरेन  - सभापती 

२. मा.अ नी संतोष जाधव  - उपसभापती 
३. मा. वीनल क पल हे े 
४. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५. मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७. मा.कोकणे संतोष अंकुश 
 

यािशवाय मा.एम.बी.शेख -  उपनगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते.                                                                  

---------- 

उप थत स मा.सद य यांचे मा यतेने खालील ऐनवेळच े वषय सभा 
कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले - 

 
वषय .२) “मनो वकृती िच क सक” अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी 

कमचार  िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांना िनयु  देणेस 
मा यता देणेबाबत. 

वषय .३)  सहा यक आयु  पदावर पदो नती देणेबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा. वाती 
काटे यांचा ताव. 

वषय .४)  सन २०१८-१९ या मंजुर अंदाजप कातील समा व  न वन कामांना 
शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 

– मा.अ नी जाधव, मा. वीनल हे  ेयांचा ताव. 
वषय .५) भाग .४ कृ णानगर माधील पुणानगर व िशवतेजनगर म ये ॉम वॉटर 

लाईन टाकणेचे कामातून वेणीनगर चौक येथे शरदनगर झोपडप टपासून 
हॉटेल सौदािमनी समो न तळवडे रोडपयत ॉम वॉटर लाईन टाकणेस 
मा यता देणेबाबत – मा.सिचन िचंचवडे, म.अ नी जाधव यांचा ताव. 

 
---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
सुचक – मा.संतोष कोकणे     अनुमोदक – मा. अ नी जाधव    
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक – ०६/०४/२०१८ ची 
पा क सभा सोमवार दनांक ०९/०४/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत तहकूब करणेत 
यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
मा.सभापती - सोमवार दनांक ०९/०४/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत सभा तहकूब 

            करणेत येत आहे. 
 
 
 

 

( सोनवणे शारदा हरेन ) 

सभापती 
वधी सिमती 

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

कायप का मांक - २५ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०६/०४/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
दनांक - ०९/०४/२०१८                 वेळ - दुपार  ०२.०० वा. 

 
 पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०६/०४/२०१८ ची 
तहकूब सभा सोमवार दनांक ०९/०४/२०१८ रोजी दुपार  ०२.०० वाजता महापािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 
 १.  मा.सोनवणे शारदा हरेन  - सभापती 

२. मा.अ नी संतोष जाधव  - उपसभापती 
३. मा. वीनल क पल हे  े

४. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

६. मा.यादव मीनल वशाल 
 
यािशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे – शासन अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
   दनांक २७/०३/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – २४) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ९५      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०९/०४/२०१८      

सुचक – मा.सुरेश भोईर       अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ –  मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

                    नवी सांगवी येथील दश या घाटावर एफ.आर.पी. प दतीचे व छतागृह बांधलेले 
आहे. सदर व छतागृह ८ ते १० वषापासून असून एफ.आर.पी.चे अस याने सावजिनक 
वापरामुळे अ व छ व वापर यास सोयी कर नाह .  तसेच आरो य वभागास साफसफाईकामी 
अडचणी िनमाण होतात. यामुळे या ठकाणी व छ भारत अिभयाना अंतगत जुने 
व छतागृह काढून न वन सावजिनक व छतागृह बांधणे यो य होईल. तर  नवी सांगवी वॉड 
.५८ येथील व छतागृहाचे नुतनीकरण करणे हे काम सन २०१६-१७ या आिथक वषात 

काढणेत आले होते.  तर  या कामांतगत अ याधुिनक प दतीने Compostie Panel म ये 
दश या वधी घाट, वेताळ महाराज घाट, एम.के.हॉटेल चौक इ. ठकाणी शौचालय व मुतार  
( ी/पु ष) चे काम क न घेणेबाबतच े थळ बदलाचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची तातड ने अंमलबजावणी करावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 

 
 
ठराव मांक – ९६        वषय मांक – ०२ 
दनांक – ०९/०४/२०१८      वभाग – शासन 

सुचक – मा.सुरेश भोईर                  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३३६/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'मनो वकृती िच क सक' अिभनामाचे पद 
र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे. या संवगाम ये र  असणारे 
पद सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०९/२०१७ रोजी वतमानप ात आ ण महापािलके या 
संकेत थळावर जा हरात .८०२/२०१७ िस द क न तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत 
असले या अहताधारक अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होत.े  
 'मनो वकृती िच क सक' पदाकर ता ा  झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  
कागदप ां या छाननीिशवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या 
आधारे द.०३/१२/२०१७ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते. सदर या लेखी 
पर ेत उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गुणानु म व वगिनहाय 
गुणानु म याद  यानुसार आर ण िनहाय संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या 
उमेदवारांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी वषयक व इतर कागदप ांची तपासणी कर याकर ता 
द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होते.  उमेदवारांकडून ा  झालेली शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे 'मनो वकृती िच क सक' या संवगाकर ता 
आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांचे गुण 
व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वगिनहाय गुणानु मे िनवड याद  व ित ा याद  तयार 
कर याकर ता द.०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  िनवड सिमती आयो जत कर यात आली होती. 
 तुत या कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेली शै णक 
अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर तपशील पडताळून र  पदसं या, अनुशेष/आर ण व 
गुणानु म वचारात घेऊन िनवड याद वर ल डॉ.वडगावकर गौरव वण यांना खु या वगातून पे बॅ ड 
र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 'मनो वकृती िच क सक' या पदावर मा. वधी/ 
महापािलका सभे या मा यतेने िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस केली आहे. 
       तर  डॉ.वडगावकर गौरव वण यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये 
'मनो वकृती िच क सक' अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९७      वषय मांक – ०३ 
दनांक – ०९/०४/२०१८       

सुचक – मा.सुरेश भोईर                अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ –  मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव - 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर वग – अ मधील सहा यक आयु  या 
पदाची एकूण ११ पदे मंजूर आहेत.  शासनाकड ल ितिनयु वर ल ६ व महानगरपािलके या 
आ थापनेतील पदो नतीने ५ अशी मंजूर आहेत. महानगरपािलके या आ थापनेवर ल ५ 
पदांपैक  स या ३ पदे र  अस याने शासक य कामकाज पुण काय मतेने होत नाह .  
महारा  शासनाचे सामा य शासन वभाग यांचेकड ल शासन िनणय .एस.आर. ह .-२०१४/ 
. .३५४/१४/का.१२, दनांक ०५/१०/२०१५ नुसार काह  पदांसाठ  पदो नती कालावधी ९० 

ट के हणजेच ४.५ वष पूण झा यास पदो नती देणेबाबत शासन िनणय आहे. ी.संद प 
दादासाहेब खोत यांचा शासन अिधकार  या पदावर ४.५ वष कालावधी पूण होत आहे. तसेच 
सेवाजे ता व शै णक पा तेनुसार ते वग – अ मधील सहा यक आयु  पदाचे पदो नतीस 
पा  आहेत. यामुळे ी.संद प दादासाहेब खोत यांना सहा यक आयु  या पदावर पदो नती 
देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणचेी वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ९८      वषय मांक – ०४ 
दनांक – ०९/०४/२०१८       

सुचक – मा.अ नी जाधव                   अनुमोदक – मा. वीनल हे  े

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा. वीनल हे े यांचा ताव – 

       सन २०१८-१९ या अंदाजप कास मा.महापािलका सभेने मा यता दलेली आहे.  सदर 
अंदाजप कामधील सव कामां या समोर दश वले या अंदाजप क य र कमेस दरवष माणे 
एक त शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. मा.महापािलका सभेने मंजूर केले या 
अंदाजप कातील कामे वेळेत पूण करणेसाठ  या आिथक वषातील कमी कालावधी वचारात घेता 
सव कामां या नावासमोर नमुद अंदाजप क य र कमेस एक त शासक य मा यता घेत यास 
या/ याकामाची केलेली तरतूद याच वषात खच करता येईल. सबब सव कामां या नावासमोर 
नमुद अंदाजप क य र कमेस एक त शासक य मा यता िमळा यास या/ या कामाची 
केलेली तरतूद याच वषात खच करता येईल व कामां या िन वदा या हाती घेऊन सदरची 
कामे उपल ध कालावधीम ये चालू करता येतील. सबब सन २०१८-१९ या मंजूर अंदाजप कात 
नमुद केले माणे यांचे ढोबळ अंदाजप क तयार करणेत आलेले आहेत अशा सव भांडवली व 
महसुली कामे तसेच महसुली अंदाजप कातील व तु व सवेां या खरेद या लेखािशषा समोर 
दश वले या एकूण अंदाजप क य र कमेस शासक य मा यता दे याचा तसेच ह  शासक य 
मा यतेची र कम िन वदा या पुण झा यावर मंजूर िन वदा र कमे इतक  राह ल यास 
मा यता दे याचे ता वत कर यात येत आहे. तर  महसुली व भांडवली अंदाजप काचे सव  
न वन कामांना यां यासमोर दश वले या अंदाजप क य र कमांना तसेच महसुली 
अंदाजप कातील व तु व सेवां या खरेद या लेखािशषासमोर दश वले या एकूण अंदाजप क य 
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र कमेस शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९९       वषय मांक – ०५ 
दनांक – ०९/०४/२०१८       

सुचक – मा. वाती काटे                    अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ – मा.सिचन िचंचवडे, मा.अ नी जाधव यांचा ताव – 

       भाग .४ कृ णानगर (न वन भाग .११) मधील वेणीनगर चौकाजवळ शरदनगर 
झोपडप ट मधील सांडपाणी व पावसाचे पाणी वाहून नेणेकर ता यापुव  या ठकाणी ॉम वॉटर लाईन 
टाकणेत आलेली आहे. परंतु सदरची लाईन वारंवार तुंबते व यामुळे रहदार या र यावर सतत 
पाणी वाहुन र ता खराब होत आहे. तसेच सदरचे पाणी रोडव न नाग रकां या घरात जाते हणून 
सदरची कमी यासाची पाईपलाईन बदलून न वन मो या यासाची पाईपलाईन टाकावी यामुळे 
नाग रकांना होणारा ास कमी होईल व र ता खराब होणार नाह  अशी मागणी भाग .११ व १२ 
मधील नगरसद य वारंवार करत आहेत. तसेच भाग .११ मधील नगरसद य यांनी सदरचे काम 
भाग .४ कृ णानगर (न वन भाग .११) मधील पुणानगर व िशवतेज नगर म ये ॉम 

वॉटरलाईन टाकणे (िन वदा .७३/६५-२०१७-१८) या चालू कामातून करणेबाबत केली आहे. तर  
सदर कामातून वर ल ठकाणी कामकरणेस मा यता देणेत येत आहे.       

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

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

 

( सोनवणे शारदा हरेन ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/१७७/२०१८ 

दनांक : ०९/०४/२०१८  
  

                                                                      
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

 

त : सव संबंिधत शाखा मखु व शाखािधकार  यांचेकडे  

     पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.      


