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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी स मती 

कायप का मांक - १७ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०६/०८/२०२१                         वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.वधी स मतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०६/०८/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 
मज यावर ल मा.सभापती, वधी स मती यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/ न व-१४ द. ३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ 

कॉ फरि संग वारे) 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.सुजाता सु नल पालांड े

३. मा.चौगुले सीमा द ा य 

४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

     या शवाय मा.सुभाष इंगळे – उप आयु त,  मा.उ हास जगताप – नगरस चव, 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 .३) मा. वधी स मती या अ धकारांबाबत – मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा  
          ताव. 
वषय .४) दोपोडी . .३० आनंदवन येथील कु ठ पडीत वसाहतीतील अपंग व कृ ठपीडीत    
          णांक रता( ेसर) हणून काम करणारे सौ.सु रेखा डॅ नअल दोडमणी तसेच सौ.लता    
          अ नल कांबळे यांची दरमहा र कम .१५,०००/- (अ र  पंधरा हजार .फ त)   
          मानधनावर नेमणुक  बाबत. – मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
वषय .५) उपअ भयंता ( थाप य) पदो नतीबाबत - मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे   
          यांचा ताव. 
वषय .६) ी.सु नलद  लहानू नरोटे, उपअ भयंता थाप य यांना कायकार  अ भयंता पदावर   
          पदो नती देणेबाबत - मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

---------- 
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ठराव मांक - ४३         वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०६/०८/२०२१      

सुचक : मा.सुजाता पालांड े                      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.आयु त यांचेकडील प  . शा/२/का व/८६४/२०२१, द.२२/०७/२०२१ 

 वषय – कायकार  अ भयंता थाप य पदाव रल पदो नती बाबत. 
 

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभेचवेेळी करणेत यावा. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 

 

ठराव मांक - ४४         वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०६/०८/२०२१ 

सुचक : मा.सुजाता पालांड े                      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ : मा.अ त र त आयु त, (१) यांचेकडील प  . शा/१/का व/८५४/२०२१, द.२८/०७/२०२१ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या णालयांकर ता थायी आ थापनेवरल गट 

“अ”मधील र त असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर यासाठ  जा हरात .७३/२०१९ 
द.१३/०९/२०१९ स ध कर यात आल  होती. वशेषत  अ धका-यांची र त पदे भरणेकामी  
उमेदवारांचे वय, शै णक अहता, अनुभव, जाती वग व समांतर आर ण इ या द वषयक 
कागदप ांची तपासणी होणे आव यक अस याने ऑनलाईन वारे अज केलेले उमेदवारांना जा हर 
नवेदन, ई-मेल वारे कागदप  तपासणी व मौ खक मुलाखतीस उपि थत राहणेबाबत कळ वणेत 
आले होते.ऑनलाईन अज केले या उमेदवारांपैक  मौ खक मुलाखतीस उपि थत राह ले या व 
सेवायोजन कायालयाकडील संकेत थळाव न उपल ध झाले या उमेदवारांची कागदप ांची 
पडताळणी व मौ खक मुलाखती दनांक १८/०९/२०२० रोजी घे यात आले या आहेत. 
१) नाम नदशना दारे अज माग व याची प दती :- www.pcmcindia.gov.in या     
महापा लके या   संकेत थळामाफत Online प दतीन े 

२) वशेषत  पदांची वेतन ेणी :-   अ. .०१ ते ०३ वर नमूद पदांना र. .१५६००-३९१०० 
अँके. ेड पे   

. ७६००   अ. .०४ ते ११ वर नमूद पदांना र. .१५६००-३९१०० अँके. ेड पे .६६०० (सहा या 
वेतन योगानुसार) 
३) नाम नदशना दारे भरावया या पदांचा तप शल, उमेदवाराचे नाव, नेमणकू वग :- 
सोबतचे प र श ठ “अ”नुसार 

     नवड स मतीने उमेदवारां या मौ खक मुलाखती घेत या असून मुलाखती दर यान 
जा हरातीम ये नमूद केले माणे उमेदवारांनी सादर केलेल  शै णक अहतेची कागदप े.अनुभव, 

वषयातील ान इ याद नुसार उमेदवारांना गुण दे यात आलेले आहेत. सदर गुण त ता 
वचारात घेऊन सोबतचे प  ‘अ’नुसार  पा  उमेदवारांची नवड याद  सादर केल  आहे. या 
याद मधील वशेषत  अ भनामाची गट अ मधील पदे सरळसेवेने भर यास मा यता 
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मळणेकामी महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठराव मा.महापा लका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४५         वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०६/०८/२०२१ 

सुचक : मा.सुजाता पालांड े                        अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ : मा.सुजाता पालाडंे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीकडे मा.महापा लका सभेने व वध अ धकार 
दान केले आहेत. यानुसार मा. वधी स मतीची मा यतेकामी आव यक वषय ब-याचवेळा वधी 

स मतीकडे येणारे वषय सद य पा रत ठराव क न मा. थायी स मती आ ण मा.महापा लका सभेपुढे 
पर पर ठेवून मा यता घेतल  जाते, यामुळे मा. वधी स मतीकडे वषय सादर होत नाह त. तर , यापुढे 
मा. वधी स मतीचे अ धकारात असलेले वषय पर पर मा. थायी स मती कंवा मा.महापा लका सभेपुढे 
सद य पा रत ठराव सादर क  नयेत आ ण जर  स मा.सद यां या ताव/उपसुचनेनुसार अशा 
वषयांना मा यता दे यात आल  तर  असे वषय रतसर शासना माफत मा. वधी स मतीपु ढे सादर 
क न मा यता मळणेकामी महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापा लका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४६         वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०६/०८/२०२१ 

सुचक : मा.सुजाता पालांड े                      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह द तील भाग .३० दापोडी आनंदवन येथील कृ ठवसाहत ह  

झोपडप ट  गे या ७० ते ८० वषापासून या ठकाणी वसलेल  असून या वसाहातीतील जवळपास १५० 
कुटंुबातील ३५० ते ४०० नाग रक हे बहु वकलांग कृ ठरोगी व अपंग (म हला तसेच पु ष) नाग रक 
आप या कुटंुबांसमवेत या ठकाणी राहतात. या कृ ठ णांना श ररावर जखमा अस याकारणाने यांचे 
वेळोवेळी मलमप ट  (वण पचार) कर याचे काम सौ.सु रेखा डॅ नअल दोडमणी तसेच सौ.लता अ नल 
कांबळे वतः कृ ठपीडीत असून ते मा णकपणे यांची सु ुषा कर त असतात. सौ.सुरेखा डॅ नअल 
दोडमणी तसेच सौ.लता अ नल कांबळे यांचे आजवरचे काम व अनुभव वचारात घेवून ना शक तसेच 
क याण ड बवल  महापा लका धत वर पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत दापोडी येथील आनंदवन 
या बहु वकलांग कृ ठरोगी व अपंग नाग रकांची वेळोवेळी े स ंग कर याक रता दरमहा र कम 
.१५,०००/- (अ र  पंधरा हजार .फ त) मानधनावर नयु ती करणेस मा यता देणेकामी 

मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापा लका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४७         वषय मांक - ०५ 

दनांक - ०६/०८/२०२१ 

सुचक : मा.सुजाता पालांड े                      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
ी. वामीजंगम जी.डी. हे थाप य अ भयां क  सहा यक पदावर दनांक-१९/१२/१९८९ 

पासून कायरत असून अ भयां क  अ धकार  महा व यालय ना शक यांची क न ठ अ भयंता 
यावसायीक प र ा पास झा यानंतर सन २००२ म ये क न ठ अ भयंता पदाची वेतण ेणी 
दे यात आल  व दनांक २८/०६/२००४ रोजी क न ठ अ भयंता पद  म.न.पा.सेवेत अप ेड 
के यानंतर यांनी एकूण ३१ वष ६ म हने सेवा पुण केल  आहे. सन २०१४ म ये आसाम 
यु न ह सट  स चर आसाम या व या पठामाफत यांचेकडील ३ वषाचा थाप य अ भयां क  
पदवीका अ यास म उ ीण झालेले आहेत. तसेच दनांक-२२/०७/२०२१ या स चव, महारा  
रा य तं श ण मंडळ मु ंबई यां या प ा वये पदो नती देणेबाबत यांचेकडील वयं प ट 
अ भ ाय दलेला आहे. यांनी म.न.पा. म ये अनुसुचीत जातीचे (मागासवग य) कमचार  असून 
अ यापह  यांना आ ापयत कोणतीह  पदो नती न द याने यां यावर झालेला अ याय सन 
२००४ (क न ठ अ भयंता नेमणूक पुव ची) पयत थाप य अ भयां क  सहा यक पदावर ल १५ 
वष सेवा कालावधीचा ३/८ सेवा कालावधी क न ठ अ भयंता पदाची सेवाजे ठता ा य ध न 
येणा-या मानीव तारखेनुसार यांना म.न.पा. सेवेत उपअ भयंता ( थाप य) पदावर पदो नती 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४८         वषय मांक - ०६ 

दनांक - ०६/०८/२०२१ 

सुचक : मा.सुजाता पालांड े                      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
 शासन नणय .बीसीस-२०१८/ . ./३६६/१६-ब, द.०७/०५/२०२१ मधील बाब .२ व ३ 
अंतगत समा व ठ तरतुद नुसार द.२५/०५/२००४ रोजी कंवा यापुव  शासन सेवेत जु असलेले 
कमचार  द.२५/०५/२००४ रोजी या सेवाजे ठतेनुसार पुढ ल पदो नतीस पा  ठरतील या 
नणयानुसार पदो नती देणेबाबत मा यता देणेत आलेल  आहे. यास अनुस न कायकार  
अ भयंता थाप य या पदा या जागा र त अस यामुळे ी.सु नलद  लहानू नरोटे यांची 
उपअ भयंता या पदावर ०६ वष सेवा पुण झालेल  अस यामुळे यांना कायकार  अ भयंता 
थाप य या मनपा अ थापनेवर ल मंजुर र त पदावर सेवा नयम २०२० तसेच आकृतीबंध 

२०२० नुसार व यातील तरतुद नुसार सेवाजे ठता, तां क व शै णक अहता, कायानुभव 
इ याद  सव नकषास अनुस न पा  ठरत आहेत. सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
अ थापनेवर ल कायकार  अ भयंता थाप य ह  पदे र त अस याने ी.सु नलद  लहानू नरोटे, 
उपअ भयंता यांना कायकार  अ भयंता थाप य या पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा.महापा लका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
 

 

( वीनल क पल हे े ) 
सभापती- वधी स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पपंर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ३८३ /२०२१  
दनांक :  १०/०८/२०२१         
                                                                                  

                                         
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                पंपर  ४११ ०१८. 

 
         

 त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.                 
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