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

कायप का मांक - ०५ 
सभावृ ांत 

दनांक – १५/०१/२०२१                वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१५/०१/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे स मा.सद य 
सभागृहात उप थत होते.  

१. मा. वीनल क पल हे े -  सभापती 
२. मा.वसंत भाकर बोराटे  

३. मा.चौगुले सीमा द ा य 

४. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

५. मा.अिमत राज  गावडे 
 

       या िशवाय मा.लोणकर-उप आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस     
 उप थत होते.       --------- 

   
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आला. 
 
वषय .४) बो-हाडेवाड , बनकरव ती ते मोशी (देहूफाटयापयत) पुणे-नािशक महामागालगत नवीन       
          े नेज लाईन टाकणे (िन. .३/६१/२०१९-२०) मा.वसंत बोराटे, मा.अिमत गावडे यांचा       
          ताव. 

--------- 
 

अ)  दनांक १८/१२/२०२०, व  ०१/०१/२०२१  रोजी   झाले या  सभेचा (कायप का मांक   
०३) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

आ)  दनांक ०१/०१/२०२१  रोजी   झाले या  सभेचा (कायप का मांक ०४) सभावृ ांत  कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
         ---------- 

ठराव मांक - १५       वषय मांक - ०१ 
दनांक - १५/०१/२०२१       वभाग- शासन   

सुचक : मा.वसंत बोराटे                    अनुमोदक : मा.पौ णमा सोनवणे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/६९२/२०२० द.१५/१२/२०२०  
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केलेनुसार  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'िचफ केिम ट' अिभनामाचे १ पद र.  १५६०० - 

३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) म ये शासन मंजूर असून सदरचे पद र  
आहे. तुत या पदाकर ता शासन िनणया माणे िनधार त केलेली अहता पुढ ल माणे :- महारा  
शासन राजप , द.१८ फे ुवार  २०२० अिधसूचना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश 
व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार  पुढ ल माणे, पदो नतीने १००% - पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या आ थापनेवर ल केिम ट या पदावर ल कमान ३वष सेवा पुण झाले या 
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अिधका-याची सेवा ये ता व गुणव े या आधारे पदो नती. ‘िचफ केिम ट’ र  पद पदो नतीने 
भर याकामी मा.आयु सो यां या अ य तेखाली पदो नती सिमती सभा दनांक ०२/११/२०२० रोजी 
आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव 'िचफ केिम ट' 

पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल, 

म ा व दािय च, संगणक अहता आ ण िश तभंग वषयक कारवाई इ या द सेवा वषयक तपिशल 
पडताळून, ी.जगताप शांत अ ण, केिम ट यांना पदो नतीचे आर ण र  कर यासंदभात 
मा.सव च यायालयात लं बत वशेष अनु ायािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम 
िनणयाचे अिधन राहून िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार खु या वगातून 'िचफ 
केिम ट' पदावर र.  १५६००-३९१०० ेड वेतन ६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) या वेतन ेणीत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, २०२० नुसार शासन 
मंजूर या अिधन तसेच मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत पदो नती 
सिमतीने सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, ी.जगताप शांत अ ण यांना र.  १५६००-३९१०० ेड 
वेतन ६६०० (सहा या वेतन आयोगानुसार) म ये 'िचफ केिम ट' पदावर, पदो नती मधील आर ण 
र  कर यासंदभात मा.सव च यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका 
.२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अधीन राहून सेवा ये तेनुसार पदो नती या 

को यातील खु या वगा या र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो नती दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता सदर ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 ठराव मांक - १६                  वषय मांक - ०२ 
 दनांक - १५/०१/२०२१         वभाग- ग े ीय व ुत   

 सुचक : मा.पौ णमा सोनवणे            अनुमोदक : मा.सीमा चौगुले  
 संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/ग /ेथेर/३/२६४/२०२० द.०३/०६/२०२०  

 

     वषय- पंपर  भाग .२१ जजामाता णालय येथील िनवास थानाम ये व ुत  
     यव था करणे तसेच वै क य वभागा या मागणी नुसार वॉटर कुलर, िगझर,       
          पी.ए.िस ट म जजामाता णालय येथे केले या अित र  बाबींचे बील अदा  
         करणेबाबत..                         

                     वषय .०२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
 

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

    ठराव मांक - १७            वषय मांक - ०३ 
  दनांक - १५/०१/२०२१       वभाग- अ े ीय व ुत   

  सुचक :मा.वसंत बोराटे                        अनुमोदक : मा.सीमा चौगुले  

  संदभ :१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . जा.अ ेक/ व /का व/५२२/२० द.३१/१२/२०  
         २) मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे प  . व/जामूका/२२८/२०२१ .१५/१/२०२१       

                        वषय – आकुड  णालय, ऑटो ल टर ज बो णालय येथे व ुत वषयक कामे  
                        करणेबाबत. 
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मा.सह शहर अिभयंता( व/यां) यांचे संदभ .२ चे प ानुसार वषय .०३ मागे घेणेस 
अनुमती देणेत येत आहे.  

 

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

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

 

ठराव मांक - १८          वषय मांक - ०४ 
दनांक - १५/०१/२०२१          

सुचक : मा.वसंत बोराटे                      अनुमोदक : मा.अिमत गावडे 
     संदभ : मा.वसंत बोराटे, मा.अिमत गावडे यांचा ताव. 

बो-हाडेवाड , बनकरव ती ते मोशी (देहुफा यापयत) पुणे नािशक महामागालगत न वन 
ेनेज लाईन टाकणेचे काम िन. .३/६१/२०१९-२० अ वये चालु असून सदर कामाअंतगत पुणे 
नािशक महामागालगत बो-हाडेवाड ,बनकरव ती ते मोशी (देहुफा यापयत) मलिन:सारण निलका 
टाकणेचे योजन आहे. परंतु पुणे-नािशक महामागामधुन सदर ठकाणी मे ोचे कामासाठ  स ह 
करणेत आलेला असून याअंतगत सदर र याचे ं द करण क न दो ह  बाजूने मलिन:सारण 
निलका टाकणे बाबतची कायवाह  करणेत येणार आहे. यामुळे बो-हाडेवाड , बनकरव ती ते 
मोशी(देहूफाटयापयत) पुणे नािशक महामागालगत नवीन े नेज लाईन टाकणे या कामामधुन 
कामाचे थळ बदल क न भाग .२ म ये ठक ठकाणी मलिन:सारण निलका टाकणेकामी 
मा यता दे यात येत आहे. 

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

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

( वीनल क पल हे  े) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३२/२०२१  
दनांक : 18/०१/२०२१ 

                                                                  
(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.                 


