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                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                          मांक : नस/४/का व/३४७/२०१९ 

                                       दनांक : २६/०७/२०१९ 
 
 

ित, 
 

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

 
 

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

                   सभा दनांक ०२/०८/२०१९ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०२/०८/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० 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 रहावे, ह  वनंती.  

 मा.कळावे, 
                                                
आपला व ासू,  

                                                       
                                           (उ हास बबनराव जगताप)  

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 - ०४ 
 

दनांक : ०२/०८/२०१९                वेळ : स.११.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०२/०८/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल.  

---------- 
 

अ) दनांक २१/०६/२०१९, ०५/०७/२०१९, १९/०७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
मांक ०२) सभावृ ांत कायम करणे. 

 

आ) दनांक ०५/०७/२०१९, १९/०७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०३) 
सभावृ ांत कायम करणे. 
 

---------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' अ थरोग त  '   अिभनामाची २ पदे 
र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या 
संवगाम ये र  असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी वतमानप ात आ ण 
महापािलके या संकेत थळावर जा हरात .८०२/२०१७ िस द कर यात आलेली 
होती. तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक                 

अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होत.े ' अ थरोग त  ' 

पदाकर ता ा  झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या 
छाननीिशवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या 
आधारे द.०३/१२/२०१७ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले 
होते. सदर या लेखी पर ेत उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या आधारे एक त 
सवसाधारण गुणानु म व वगिनहाय गुणानु म याद  यानुसार आर ण िनहाय 
संभा य िनवड े ात (Zone of Consideration) येणा-या उमेदवारांची शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी वषयक व इतर  कागदप ांची तपासणी कर याकर ता 
द.१८/१२/२०१७ रोजी पाचारण कर यात आले होते. उमेदवारांकडून ा  झालेली 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे आधारे 'अ थरोग त ' या 
पदाकर ता आर णिनहाय गुणानु मे संभा य िनवड े ात(Zone of Consideration) येणा-
या उमेदवारांचे गुण व यां या इतर मा हतीनुसार उमेदवारांची वगिनहाय गुणानु मे 
िनवड याद  व ित ा याद  तयार कर याकर ता द.०८/०१/२०१८ रोजी कमचार  
िनवड सिमती आयो जत कर यात आली होती. तुत या कमचार  िनवड सिमतीने 
उमेदवारांचे लेखी पर ेतील गुण, धारण केलेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी   
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          आ ण  इतर  तपशील  पडताळून,   संभा य   िनवड  े ात येणा-या उमेदवारांकडे 

M.B.B.S., D.N.B.(Ortho)  या माणे अहता आढळून येत अस याने भारत सरकार या 
आरो य आ ण कुटंुब क याण मं ालय (आरो य वभाग), नवी द ली यां याकड ल 
द.१९ स टबर १९८३ रोजी या अिधसूचने या अनुषंगाने National Board of Examinations 

New Delhi यां याकडे शै णक अहते या माणप ांची थमत:पडताळणी क न 
घे याबाबत आ ण करणी िनवड बाबत मागदशन माग व याबाबत िनणय घेतलेला 
होता. यानुसार इकड ल प  .ADM/1/WS/490/2018, Dated 11/05/2018 अ वये द.19 
स टबर 1983 रोजी या अिधसूचनेनुसार National Board of Examination New 

Delhi  यां याकडून संबंिधत उमेदवारां या माणप ांची पडताळणी क न, शै णक 
अहता समक  आहे कंवा कस,े तसेच अहता धारण के याबाबत ा  धरावयाचा 
दनांक कोणता याबाबत मागदशन िमळ याकामी वनंती कर यात आलेली होती. 
उपसंचालक, रा ीय पर ा बोड, नवी द ली यांचेकडूल प  
.Regn/Verification/2018/NBE/1379, Dated 06/06/2018 अ वये वयं प  अिभ ाय ा  

झालेले आहेत. सदर या अिभ ायानुसार 'अ थरोग त ' पदाकर ता उमेदवारांची  िनवड 
करणेकामी द.०५/०३/२०१९ रोजी कमचार  िनवड सिमती आयो जत कर यात आलेली 
होती. तुत या कमचार  िनवड सिमतीने उमेदवारांचे गुण, शै णक अहता, अनुभव 
कालावधी इ. या अनुषंगाने ा  कागदप ,  भारत सरकार या आरो य आ ण कुटंुब 
क याण मं ालय (आरो य वभाग),  नवी  द ली  यां याकड ल द.19 स टबर 1983 
ची अिधसूचना आ ण मा.उपसंचालक, रा ीय पर ा बोड, नवी द ली यांचेकड ल द. 
06/06/2018 या प ा वये ा  अिभ ाय यावर स व तर चचा क न, डॉ.गायकवाड 
सौरभ द ा य यांना खुला ( व.जा.अ.) वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे 
६६०० म ये अ थरोग त  या पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने 
िनयु  दे याकामी िशफारस केलेली आहे. सबब,डॉ.गायकवाड सौरभ द ा य यांना 
खुला( व.जा.अ.) वगातून वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये 
'अ थरोग त ' अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

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" 

द.२८/०७/२०१७ या कमचार  िनवड सिमती या  िशफारशीनुसार आदेश . शा/१/ 
का व/२३५/२०१८, द.०७/०३/२०१८ अ वये ये  वै क य अिधकार  संवगात र           
राहणा-या पदांवर डॉ. फरके राज  हाद आ ण डॉ.गोफणे ल मण पांडुरंग 
यानंा  ता पुर या (Ad-hoc) व पात ११ म हने कालावधीकर ता दे यात आलेली 
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पदो नती संपु ात आ याने िनणय घे याकामी द.०५/०३/२०१९ रोजी पदो नती 
सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती. तुत या पदो नती सिमतीने, डॉ. फरके 
राज  हाद आ ण डॉ.गोफणे ल मण पांडुरंग यांना आदेश 
. शा/१/का व/२३५/२०१८, द.०७/०३/२०१८ अ वये ता पुर या (Ad-hoc) व पात 

दे यात आलेली पदो नती द.०६/०२/२०१९ पासून संपु ात आलेली आहे .पदो नतीमधील 
आर ण र  कर याबाबत सामा य शासन वभागाकड ल प  .बीसीसी-
२०१७/ . .३१२A/१६-ब, द.२९ डसबर २०१७ आ ण प  .बीसीसी-२०१८/ . .४६७ 
A/१६-ब, द.११ ऑ ट बर २०१८ अ वये तुतास पदो नती या को यातील खु या 
वगातील र  पदे िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार मा.सव च 
यायालया या िनणया या अिधन राहून भर याबाबत िनदश आहेत. ये  वै क य 
अिधकार  संवगातील र  असणा-या पदांम ये खु या वगाकर ता असलेले आर ण 
वचारात घेता, डॉ. फरके राज  हाद यांना खुला(इ.मा.व) आ ण डॉ.गोफणे ल मण 
पांडुरंग यांना खुला (भ.ज.क.)  वगाम ये सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील 
खु या वगा या ये  वै क य अिधकार  पदावर वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड 
वेतन र. . ६६०० या म ये मा.सव च यायालयाम ये याय व  वशेष अनु ा 
यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन राहून 
मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने ता पुर या व पात पदो नती दे यास 
पदो नती सिमतीने सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब,डॉ. फरके राज  हाद यांना 
खुला (इ.मा.व) आ ण डॉ.गोफणे ल मण पांडुरंग यांना खुला (भ.ज.क.) वगातून ' ये  
वै क य अिधकार ' या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या 
वेतन ेणीम ये मा.सव च यायालयाम ये याय व  वशेष अनु ा यािचका 
.२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन राहून पदो नती दे यास 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०२/०८/२०१९ चे सभेत घेणेच ेिनणया माण)े 

 
वषय .३) थाप य बीआरट एस वभागा माफत दापोड -िनगड  र यावर सीएमई दापोड  येथील 

चौकात सब-वे बांधणेचे काम िन वदा . मु यालय ७१-०१/२०१६-१७ अ वये म.ेकृ णाई 
इ ा ा. िल. यांचे माफत  पुण करणेत आले आहे. सदरचे काम सु  करताना सदर 
सबव-ेचे र याची/बॉ सची ं द  याम ये काह  तां क कारणा वये बदल कराव ेलागले. 
यामुळे मुळ िन वदेम ये वषयां कत काम पुण करता आले नाह . यामुळे स थतीत 
सदर सबवे वर ल र याचे डांबर करण (DBM व BC), Anticarbonation Paint व रोड फिनचर 
इ. बाबींचे काम करणे आव यक आहे. सदर बाबीं या कामाची र. . २९,००,०००/- इतक  
होत आहे. स थतीत टे को र यावर ल दुगानगर चौक ते नािशक हायवे पयत या 
र यावर ल व वध सेवा वा ह या टाकणेकर ता खोदलेले चर बुज वणे व फुटपाथची 
दु ती करणे हे काम िन वदा . २०/२-२०१८-१९ व िन वदा र. .४,१६,८८,९८५/- 
मे.कृ णाई इ ा ा.िल. चे काम थाप य बीआरट एस वभागा माफत चाल ूअसून सदर 
(सन २०१८-१९) कामाचा दर १०.९९%इतका कमी आहे. सदर टे को  र यावर ल 
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  दुगानगर चौक ते नािशक हायवे र यावर ल व वध सेवा वा ह या टाकणेकर ता खोदलेले 
चर बुज वणे व फुटपाथ दु ती करणे र याचे कामाची बचती मधुन दापोड -िनगड  
र यावर सीएमई दापोड  येथील चौकात सबवे बांधणे येथील  (DBM व BC), 

Anticarbonation Paint व रोड फिनचर इ. बाबीचे र. . २९,००,०००/- चे काम करता येऊ 
शकतील. वर ल दो ह  काम ेएकाच ठेकेदार असलेने व यामधील कामां या बाबींनुसार 
सब-वेचे उवर त काम टे को र यावर ल कामातून करणे श य असलेने तसेच सबवेच े

कामातील र याचा वापर सु  करणेचे ीने वर ल माणे कामातील जागेत बदल 
होणार आहे. सदरचे जागा बदलास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

  
 
                          
                         

                                                                                             
                                                      (उ हास बबनराव जगताप)  

     नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३४७/२०१९ 

दनांक : २६/०७/२०१९ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप  े(डॉके स) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आललेी आहेत. 


