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

कायप का मांक - १२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – ०७/०२/२०२०                                वेळ – दुपार ३.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०७/०२/२०२० रोजी दुपार ३.०० 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.अ नी िभमा बोबडे  - सभापती 
   २. मा.घोलप कमल अिनल 

   ३. मा.पवार मिनषा मोद 

   ४. मा.अनुराधा गणपत गोरख े

   ५. मा.उषा संजोग वाघेरे(पाट ल)   

    ६. मा.काळे उषा दलीप 
   ७. मा.सुल णा राजू धर 
   ८. मा. मोद कुटे 

    
                 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे- शासन अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------  

        उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवळेाचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 
 
वषय .१) सभा आयोजनाबाबत. – मा.कमल घोलप, मा.अनुराधा गोरख ेयांचा ताव. 

 

वषय .२) . .४ मधील दघी येथे म हला पु ष व छतागृह बांधण ेया कामा या  
           व पात बदल क न भागामधील नाग रकांचे मागणी माण े थाप य वषय  
           काम ेकरण.े – मा.कमल घोलप , मा.अनुराधा गोरख ेयांचा ताव. 
 

वषय .३) वृ संवधन वभागाम य ेवृ  अिधकार  पद िनमाण करणेबाबत. – मा.कमल  
           घोलप, मा.अनुराधा गोरख ेयांचा ताव. 
     ---------- 

 
 
 

 दनांक १७/०१/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
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        सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आललेे वषय घेणेत आले. 
 

 

ठराव मांक – २८           वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०७/०२/२०२०       

सुचक : मा.कमल घोलप     अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरख े      
       मा.कमल घोलप, मा.अनुराधा गोरख ेयांनी ता वत केलनेुसार मा. वधी सिमती पा क 
सभा दनांक २१/०२/२०२० रोजीची सभा सावजिनक सु ट  अस यान े सदरची पा क सभा 
द.२०/०२/२०२० रोजी दुपार १२.०० वा. आयो जत करणकेामी मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २९           वषय मांक - ०२ 
दनांक – ०७/०२/२०२०       

सुचक : मा.कमल घोलप     अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरख े   
              मा.कमल घोलप, मा.अनुराधा गोरख ेयांनी ता वत केलेनुसार भाग .४ दघी म य े
म हला पु ष व छतागृह बांधणे हे काम िन वदा नोट स .८१/१०/२०१८-१९ अ वय ेर म पय े
२०,७०,७५३/- रकमेचे काढ यात आल ेआहे. तथा प व छतागृह बांध याचे ठकाणी वारंवार तेथे 
राहणा-या नाग रकांचा वरोध होत आहे. तसेच सदर प रसरातील नाग रक आव यक थाप य 
वषयक काम करणेची मागणी कर त आहे. तुत करणी व छतागृह उभार याचे ठकाणी 
होणारा वरोध तसेच इतर थाप य ् वषयक कामाची िनकड वचारात घेता , भाग .४ मधील 
दघी येथे म हला पु ष व छतागृह बांधण(ेिन वदा मांक ८१/१०/२०१९-२०) या कामा या 
व पात बदल क न भागातील नाग रकांचे मागणी माण े थाप य वषयक काम ेकरणेस मा यता 

देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.   
 
 

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

ठराव मांक – ३०         वषय मांक - ०३ 
दनांक – ०७/०२/२०२०       

सुचक : मा.कमल घोलप     अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरख े   
               मा.कमल घोलप, मा.अनुराधा गोरख े यानंी ता वत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
काय े ाम य े ३५ लाख पे ा जा त झाडे आहेत. यांचे जतन व संर ण करण े कर ता 
महारा (नागर  े ) झाडाचे संर ण व जतन अिधिनयम १९७५ अंमलात आहे. महारा  (नागर  
े ) झाडाचे संर ण व जतन तरतुद नुसार करण ३ कलम ५(१)(२)नुसार वृ अिधकार  नेमणुक 

करणे आव यक आहे. सदर तरतुद या अनुषंगान े पंपर  िचंचवड महापािलका थायी अ थापनेवर 
‘वृ  अिधकार ’(गट -अ) या अिभमानाचे एक पद र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या 
वेतन ेणीत एक नवीन पद ( प  अ) मनपा अ थापनेवर िनमाण कर यास तसेच सदर पद 
िनमाण क न ी. काश मोगल गायकवाड “उ ान अिध क”(वृ ) या पदासाठ  आव यक शै णक 
व अनुभव अहता धारण कर त पा  अस यान े यांची ‘वृ अिधकार ’(गट - अ) या पदावर 
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पदो नतीन ेनेमणुक करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

 

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

 

(अ नी िभमा बोबडे) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६३/२०२० 

दनांक : ०७/०२/२०२०                                                                
                                                                                                

                                                                                                         
                                                            (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. 
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                   ( वषय मांक ३ शी संल न ) 
  

         प  अ 
              वृ संवधन वभागासाठ  न यान ेवग – १ पद िनमाण करावयाचे मा हतीप क 

 

अ. .  पदाचे नांव वतेन ेणी मंजुर पद न यान ेिनिमती करावयाची पदे 
अहता 

१ वृ अिधकार   
(वग - १) 

१५६०० – ३९१००- 
६६००( ेडवेतन) 

०१ १००% पदो नतीन े उ ान 
अिध क (वृ ) वग २ या 
पदाचा कमान ३ वषाचा 
अनुभव असण ेआव यक 

 


