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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१२४७/२०१७ 

दनांक : १०/११/२०१७ 
 

 
 

ित, 
 

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

 
 

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

                   सभा दनांक १७/११/२०१७ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक १७/११/२०१७ 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 रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े 
 

आपला व ास,ू 

                                                                                                   
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 – १६ 
 

दनांक : १७/११/२०१७                                                                                    वेळ : द.ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१७/११/२०१७ रोजी दुपार ३.०० वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
       दनांक ०६/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – १५) सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर वै क य उपअिध कअिभनामाचे एकमेव पद पे 

बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. . ७६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे. शासन 
प  .पीएमसी-३०९७/१५६९/ . .२५९/९८/न व-२२, द.२९ जून २००१ नुसार वै क य 
उपअिध क पदावर ल पदो नतीकर ता खालील माणे शै णक अहता िन त कर यात 
आलेली आहे. "महापािलका सेवेतील वै क य शाखेकड ल वग २ मधील ये  अिधका-
यांमधून क , यांनी सां विधक व ापीठाची वै क य शाखेची पद यु र पदवी अथवा मेड कल 
कौ सल ऑफ इं डया यांनी मा यता दलेली त सम अहता धारण केलेली आहे व मो या 

णालयामधील कामकाजाचा  ५ वषापे ा  जा त अनुभव आहे."   तुतचे पद पदो नतीने 
भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती आयो जत कर यात आलेली होती. 

तुत या पदो नती सिमतीने डॉ.शंकर बळवंत जाधव, फ जिशयन यांची शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल या बाबींची पडताळणी क न यांना पे बॅ ड 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या पदावर 
मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत तुत या सिमतीने िशफारस 
केलेली आहे.     सबब, डॉ. जाधव शंकर बळवंत, फ जिशयन यांना खुला (अनु. जाती) 
वगामधून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६००या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क 

या पदावर पदो नती दे यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १७/११/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ये  वै क य अिधकार   अिभनामाची १६ पदे 

पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. 
ये  वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता मा.महापािलका सभा ठराव .२७३६, 

द.१४/०६/१९९४ नुसार खालील माणे अहता िन त कर यात आलेली आहे. " पंपर  
िचंचवड महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  क  यांची महापािलका सेवेत 
वै क य अिधकार  या पदावर वग २ म ये १० वष सेवा झालेली आहे"  तुत या संवगात 
र  असणार /होणार  पदे पदो नतीने भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती 
सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव                  
वै क य अिधकार  पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, गोपनीय 
अहवाल, सेवा ये ता, आर ण आ ण म ा व दािय व इ. सेवा वषयक तपशील पडताळून  

 



 3
 

खालील माणे अिधका-यांना यांचे नावासमोर नमूद वगातून पे बॅ ड र. . १५६००-
३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये ये  वै क य अिधकार  पदावर मा. वधी/महापािलका 
सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. 

 
अ. . अिधका-याचे नाव पदो नतीचा वग शेरा 
१. डॉ.भावसार शैलजा मनोज व.जा. (अ)  
२. डॉ.ताडे काश हंदूराव अनु. जाती द.३०/११/२०१७रोजी पा  

३. डॉ.साळवे सुिनता ीरंग खुला(अनु. जाती)  
४. डॉ.इं जिनयर सुिनता िशवशंकर खुला ( व.जा.(अ))  
५. डॉ. ित मणी संिगता ट . खुला (इ.मा.व.)  
६. डॉ. खरात मेघा र वं  खुला (अनु. जाती) द.३०/११/२०१७रोजी पा  

  
            याच माणे खु या वगाची २ पदे र  राहत असलेने महापािलका णालयीन 
शासक य कामकाजा या आव यकते या ीने वै क य अिधकार  पदाचे द.०१/०१/२०१६ 

रोजीचे अंितम सेवा ये ता सूचीनुसार सेवा ये  असलेले डॉ. फरके राज  हाद यांना 
खुला(इ.मा.व.) आ ण डॉ.गोफणे ल मण पांडुरंग यांना खुला(भ.ज.(क)) वगातून 
ता पुर या(Ad-hoc) व पात वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये ये  वै क य 
अिधकार  पदावर पदो नती दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. सबब, डॉ.भावसार शैलजा 
मनोज, डॉ.ताडे काश हंदूराव, डॉ.साळवे सुिनता ीरंग, डॉ.इं जिनयर सुिनता िशवशंकर, 

डॉ.ित मणी संिगता ट , आ ण डॉ.खरात मेघा र वं  यांना यांचे नावासमोर उपरो  नमूद 

वगातून ' ये  वै क य अिधकार 'या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या 
वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता िमळणेबाबत  तसेच डॉ. फरके राज  हाद यांना 
खुला(इ.मा.व.) आ ण डॉ.गोफण ेल मण पांडुरंग यांना खुला(भ.ज.(क)) वगातून ता पुर या 
(Ad-hoc) व पात ' ये  वै क य अिधकार 'या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . 
६६०० या वेतन ेणी म ये पदो नती दे यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १७/११/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

                                                                                                                                                          
     नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१२४७/२०१७ 

दनांक : १०/११/२०१७ चे लगत. 
 

टप – तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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