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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११०१८. 
मा. वधी स मती 

कायप का मांक - २२ 
सभावृ ांत 

दनांक – १८/१०/२०२१                       वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.वधी स मतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०१/१०/२०२१ रोजी दपुार  ३.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
तस-या मज यावर ल महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात मा.उपस चव महारा  
शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै 
२०२० व दनांक २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प धतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) 
तसेच मा. क  अ धकार , आप ी यव थापन भाग, मदत व पुनवसन, महसूल व वन 
वभाग यांचेकडील पञ मांक - आ य -२०२०/ . .२२५/आ य -१ दनांक १७/९/२०२१ 
अ वये सभागृ हातील आसन मते या ५०% माणे सद यांचे उपि थतीत आयोिजत 
करणेत आल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  स मा.सद य सभागृ हात तर काह  
स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत होते. 
  

१. मा. वीनल क पल हे  े   -  सभापती 

२. मा.भ डवे सं गता राज  

३. मा.सुजाता सु नल पालांड े

४. मा.चौगुले सीमा द ा य 

५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६. मा.सुल णा राजू धर 
   

 या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.राजेश आगळे – सहा यक 
आयु त हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

---------- 
  

 उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले. 

 

वषय .२) भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील पवनानद काठ  कचरा संकलन क  
वकसीत करणे ( न.नो. .३३/०६/२०१९-२०) या कामातून याच भागातील 
आर ण .३६७अ खेळाचे मैदान येथे व छतागृ ह बांधणे व इतर आव यक 
थाप य वषयक कामे करणे या थळ बदलाबाबत या तावास मंजूर  
मळणेबाबत. 

---------- 
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मा. वधी स मती सभा (कायप का .२१) द.०१/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 
ठराव मांक - ६३        वषय मांक - ०१ 
दनांक - १८/१०/२०२१     वभाग - शासन 
सुचक : मा.सुजाता पालांडे                अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफण े
संदभ – मा.आयु त यांचेकडील प  . शा/२/का व/८६४/२०२१, द.२२/०७/२०२१.  
 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे. 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर  ‘कायकार  अ भयंता ( था)' 

अ भनामाची २४ पदे एस - २३ वेतन ेणी ६७७०० - २०८७०० म ये शासन मंजूर 
असून पदो नती कर ता ५ पदे र त आहेत.  ‘कायकार  अ भयंता ( था)’ 
अ भनामाची र त पदे पदो नतीने भर याकामी मा.आयु त सो. यां या 
अ य तेखाल  पदो नती स मती सभा दनांक १२/०७/२०२१ रोजी आयोिजत 
कर यात आलेल  होती. तुत या पदो नती स मतीने पदो नतीपूव ‘कायकार  
अ भयंता ( था)’ पदावर ल अ धका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, 
सेवा ये ठता, गोपनीय अहवाल, म ा व दा य च, संगणक अहता आ ण श तभंग 
वषयक कारवाई इ या द सेवा वषयक तप शल पडताळून, खाल ल उपअ भयंता 
( था) यांना पदो नतीचे आर ण र द कर यासंदभात मा.सव च यायालयात 
लं बत असलेल  वशेष अनु ा या चका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अं तम 
नणयाचे अ धन व शासन नणय द.०७/०५/२०२१ चे अ धन राहू न न वळ 
ता पुर या व पात सेवा ये ठतेनुसार ‘कायकार  अ भयंता ( था)’ पदावर एस - २३ 
वेतन ेणी ६७७०० – २०८७०० या वेतन ेणीत पंपर  चंचवड महानगरपा लका सेवा 
(सेवा वेश व सेवांच ेवग करण) नयम, २०२० नुसार तसेच मा.महापा लका सभे या 
मा यतेने पदो नती दे याबाबत पदो नती स मतीने सवानुमते शफारस केल  आहे. 

अ.  उपअ भयंता नावं पदो नतीचा वग 

१ ीम.पाठक अनघा अ वनाश ये ठतेनुसार 

२ ी.जावरानी मनोहर टेकचंद ये ठतेनुसार 

 

सबब, उपरो त उप अ धकार   यांना  एस - २३ वेतन ेणी  ६७७०० -२०८७०० म ये  

‘कायकार  अ भयंता ( था)' पदावर, पदो नती मधील आर ण र द कर या संदभात 

मा.सव च यायालयाम ये याय व ठ असलेल  वशेष अनु ा या चका 

.२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अं तम नणया या अधीन व शासन नणय   

दनांक ०७/०५/२०२१ चे अ धन राहू न सेवा ये ठतेनुसार र त जागेवर न वळ  
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ता पुर या व पात पदो नती देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत 

येत आहे. सदर ठराव कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापा लका सभेकडे 

पाठ व यात यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
---------- 

 
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक - ६४        वषय मांक - ०२ 
दनांक - १८/१०/२०२१       
सुचक : मा.सुजाता पालांड े                  अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 
संदभ – मा.सुजाता पालांडे व मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

म.न.पा.च े भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील पवनानद काठ  कचरा संकलन क  
वकसीत करणे ( न.नो. .३३/०६/२०१९-२० व न वदा र. .६२,३३,७०१/-) चे कामाचे 
आदेश ठेकेदार मे.अनुष एंटर ायझेस यांना द.०६/०१/२०२० रोजी देणेत आलेले असून 
कामाची मुदत १२ म हने हणजेच द.०५/०१/२०२१ अखेर पयत होती. तदनंतर 
मा.सह शहर अ भयंता यांचेकडील मा य तावानुसार द.०५/०८/२०२१ पयत 
भाववाढ फरकासह मुदतवाढ देणेत आल . सदर कामातून मौजे पंपळे सौदागर येथे 
पवना नद काठ  कचरा संकलन क  वकसीत करणेचे काम पुण करणेत आलेले 
असून ठेकेदार यांना सदर कामापोट  र. .२३,५८,६६०/- इत या र कमेचे बल अदा 
करणेत आलेले आहे. मा. थायी स मती ठराव .६१४१, द.१८/१२/२०१९ नुसार सदर 
कामासाठ  र. .४३,९१,७७१/- इतके खचास मा यता मळालेल  आहे. यामुळे मुळ 
खचा या र कमेतून हणजेच र. .४३,९१,७७१/- झाले या कामाचे बल 
र. .२३,५८,६६०/- वजा जाता र. .२०,३३,१११/- इतक  र कम श लक राहत आहे. 
यामुळे सदर भागातील मा.नगरसद य यांनी याच भागातील मौजे पंपळे 
सौदागर येथील आर ण .३६७ अ खेळाचे मैदान या आर णाम ये वषयां कत 
कामा या श लक रा हले या र कमेतून व छतागृ ह बांधून मळणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणेबाबतची मागणी या वभागाकडे केलेल  आहे. याकर ता 
वषयां कत कामाची मुदत द.०५/०८/२०२१ रोजी संपु टात आल  अस याने सदर 
कामास मुदतवाढ घेऊन मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार सदरची कामे करणे 
आव यक आहे. तर  भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील पवनानद काठ  कचरा 
संकलन क  वकसीत करणे ( न.नो. .३३/०६/२०१९-२०) या कामातून याच 
भागातील आर ण .३६७अ खेळाचे मैदान येथे व छतागृ ह बांधणे व इतर 
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आव यक थाप य वषयक कामे करणे या थळ बदलाबाबत या तावास 
मा यता दे यात येत आहे. 
 

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

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

 
 
 
 

( वीनल क पल हे  े) 
सभापती- वधी स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

     
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/०४/का व/४८७/२०२१  
दनांक : १८/१०/२०२१                
 
त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  

रवाना. 


