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

कायप का मांक - ११ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – १७/०१/२०२०                                       वेळ – दुपार ३.०० वा. 

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१७/०१/२०२० रोजी दुपार ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
 

   १. मा.अ नी िभमा बोबडे  - सभापती 
   २. मा.घोलप कमल अिनल 

   ३. मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे  
 ४. मा.पवार मिनषा मोद 

   ५. मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

   ६. मा.सुल णा राजू धर   
    
                 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे – शासन अिधकार   हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------  

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवळेा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आला. 
 
वषय .१) पदो नती देणेबाबत – मा.मिनषा पवार, मा.अनुराधा गोरख ेयांचा ताव. 

---------- 
 

 दनांक ०३/०१/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------- 
 

          सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आललेा वषय घेणेत आला. 
 

 

ठराव मांक – २७            वषय मांक - ०१ 
दनांक – १७/०१/२०२०       

सुचक : मा.मिनषा पवार      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 
              मा.मिनषा पवार, मा.अनुराधा गोरखे यांनी ता वत केलनुेसार व ुत वभागा या              

उप अिभयंता व ुत या पदाचे अंितमसेवा जे ता याद  द.१८/१२/२०१२ रोजी िस  करणेत आलेली 
आहे. सदर सेवा जे ता याद  तयार करताना शासन वभागामाफत उप अिभयंता घोडे व मोरे हे 
एकाच दवशी उप अिभयंता पदावर पदो नती ारे जु झा याने ी.घोडे हे वयाने ी.मोरे यां या पे ा 
मोठे अस याने महारा  नागर  सेवा जे तेचे विनयमन १९८२ मधील जे तेची सवसाधारण त वे 
४(३) मधील तरतुद  नुसार ी.घोडे यांना  सेवाजे ता  याद त  ी.मोरे यांचे अिध  सेवाजे ता  मांक 
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मंजूर करणेत आला आहे. सदर बाबीस ी.मोरे उप अिभयंता ( व) यांनी हरकत घेतली असता 
शासनाने वर ल िनयमा या आधारे ी.मोरे यांची हरकत फेटाळून लावलेली आहे. तसेच याच सेवा 

जे ता याद त द.२८/०८/२००८ रोजी पदो नती होवून जु होणारे उप अिभयंता ी.च हाण एम.एम, 
ी.धुमाळ दलीप, ी.सोनवणे माधव व ीमती लता बाबर हे एकाच दवशी जू झालेले असून सु ा 

वर ल महारा  नागर  सेवा जे तेचे विनयमन १९८२ मधील जे तेची सवसाधारण त वे ४(३) मधील 
तरतूद नुसार वयाने अनु मे ी.सोनवणे माधव, ीमती लता बाबर, ी. दलीप धुमाळ व ी.च हाण 
माणीक या माने सेवा जे ता म देणे आव यक होते परंतु शासन वभागाने चुक ने        
ी.च हाण मा णक , ी. दलीप धुमाळ, ी.माधव सोनवणे व ीमती लता बाबर असा सेवा जे ता 
म चुक वलेला आहे. यामुळे सेवा जे  असणारे ी.सोनवणे माधव व ीमती लता बाबर यांचेवर 

पुढ ल पदो नती साठ  अ याय होत आहे. यामुळे सदरची उप अिभयंता व ुत या पदाची सेवाजे ता 
याद  दु त क न ी.सोनवणे माधव व ीमती लता बाबर यांचेवर होणारा अ याय दूर करणे 
अ याव यक आहे. याकर ता महारा  नागर  सेवा जे तेचे विनयमन १९८२ मधील जे तेची 
सवसाधारण त वे ४(३) मधील तरतुद  नुसार ी.घोडे व ी.मोरे यांना दले या सेवा जे तेचे 
िनयमानुसार ी.माधव सोनवणे व ीमती लता बाबर, ी. दलीप धुमाळ व ी. मा णक च हाण या 
माने सेवा जे ता याद  दु त कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच स ा व ुत वभागाचे 

अ थापनेवर ल कायकार  व उपअिभयंता ( व) पदाचे दु त सेवाजे ता याद  नुसार सेवाजे ता ठरणारे 
उप अिभयंता ी.माधव सोनवणे यांना पदो नती देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता सदर ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणते यावा. 

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

 

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

 

(अ नी िभमा बोबडे) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२९/२०२० 

दनांक : २०/१२/२०२०                                                                

                                                                                
                                                           (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


