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

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०२/०७/२०२१                         वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०२/०७/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 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.सदस 
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. मा.भ डवे संिगता राज  

४. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५. मा.चौगुले सीमा द ा य 

६. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

७. मा.अिमत राज  गावडे 
 
     या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
         उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आल.े 

 
वषय .१) ीम.अनघा अ वनाश पाठक, उप अिभयंता, थाप य यांना कायकार  अिभयंता  
          थाप य पदावर पदो नती देणेबाबत – मा.अनुराधा गोफणे, मा.वसंत बोराटे यांचा  
          ताव. 
वषय .२) कामांचे थळबदलास मा यता देणेबाबत – मा. यांचा ताव. मा.अनुराधा गोफणे, 
           मा.वसंत बोराटे यांचा ताव. 

---------- 
 

दनांक १८/०६/२०२१  रोजी  झाले या  सभेचा (कायप का मांक १४) सभावृ ांत  
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
---------- 
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ठराव मांक - ४१         वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०२/०७/२०२१      

सुचक : मा.अनुराधा गोफणे                       अनुमोदक : मा.वसंत बोराटे 
संदभ : मा.अनुराधा गोफणे, मा.वसंत बोराटे यांचा ताव - 

शासन िनणय .बीसीसी-२०१८/ . ./३६६/१६-ब, द.०७/०५/२०२१ मधील बाब .२ व ३ अंतगत 

समा व  तरतुद नुसार द.२५/०५/२००४ रोजी कंवा यापुव  शासन सेवेत जू असलेले कमचार  

द.२५/०५/२००४ रोजी या सेवाजे तेनुसार पुढ ल पदो नतीस पा  ठरतील या िनणयानुसार पदो नती 
देणेबाबत मा यता देणेत आलेली आहे. यास अनुस न कायकार  अिभयंता थाप य या पदा या जागा र  

अस यामुळे ीम.अनघा अ वनाश पाठक यांची उपअिभयंता या पदावर ९ वष सेवा पुण झालेली अस यामुळे 

यांना कायकार  अिभयंता थाप य या म.न.पा.अ थापनेवर ल मंजूर र  पदावर सेवा िनयम २०२० तसेच 

आकृतीबंध २०२० नुसार व यातील तरतुद  नुसार सेवाजे ता, तां क व शै णक अहता, कायानुभव 

इ याद  सव िनकषास अनुस न पा  ठरत आहेत. सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ थापनेवर ल 

कायकार  अिभयंता थाप य ह  पदे र  अस याने ीमती अनघा अ वनाश पाठक, उपअिभयंता यांना 
कायकार  अिभयंता थाप य या पदावर पदो नती देणेस 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 - ४२         वषय मांक - ०२ 
दनांक - ०२/०७/२०२१      

सुचक : मा.अनुराधा गोफणे                       अनुमोदक : मा.वसंत बोराटे 
संदभ : मा.अनुराधा गोफणे, मा.वसंत बोराटे यांचा ताव - 

 
अ. . िन वदा नोट स . कामकाजाचा तपशील ठेकेदाराचे नाव 

१ ७७/१८/२०२०-२०२१ भाग .१ मधील साने कॉलनी ते वाघु साने चौक प रसरातील 

अंतगत भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती करणे 

मे.एच.एम.क शन 

२ ७७/१९/२०२०-२०२१ भाग .१ मधील अंगणवाड  रोड ते सान ेचौक प रसरातील 

अंतगत भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती करणे 

मे.एस.एस.एंटर ायजेस 

३ ७७/२०/२०२०-२०२१ भाग .१ मधील िसंहगड कॉलनी ते अंगणवाड  रोड प रसरात 

अंतगत भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती करणे 

मे.पी.जे.मोटवाणी 

 
सदर वकासकामे उपरो  िन वदा मांका अ वये िस  होवून संबंिधत ठेकेदारास कामाच ेआदेश 

दे यात आलेले आहेत. परंतु भाग .१ िचखली, पाट लनगर, केशवनगर, रामदासनगर, साने कॉलनी 
प रसर, मोरे व ती व हे े वाड  या वभागाचा भौगोिलक या वचार करता सदर कामे कामाच ेनावा माणे 
न करता व रल सव वभागाम ये करणे आव यक आहे. यामुळे सदर कामांच ेसाईट बदलास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 


