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

कायप का मांक – २० 
सभावृ ांत 

दनांक - ०१/०७/२०१६                    वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०१/०७/२०१६ 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. ताकवणे नंदा वकास   - सभापती 
२. मा. आर.एस.कुमार 

३. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव 

४. मा. भारती फरांदे 

५. मा. पाडाळे िनता वलास 

६. मा. लोखंडे गोर  जाकाराम 

७. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

८. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

९. मा. कुटे चा शीला भाकर 
 

यािशवाय मा.काटकर – शासन अिधकार  (आ था), मा.उ हास जगताप – 
नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळच े वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आल े- 
 

वषय .४) भाग .४०, ४१ मु य  र यां या कडेने फुटपाथ व आर.सी.सी.काँ ट 

            प दतीने वषयक कामे करणेचे कामास शासक य मा यता देणेबाबत... 
 

वषय .५)  शहर अिभयंता व सह शहर अिभयंता ( थाप य) पदावर नेमणूक करणेबाबत 

            – मा.भारती फरांदे, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव – 

---------- 
       

       दनांक १७/०६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १९) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
 
 
 



 2 

ठराव मांक : ८४     वषय मांक : १ 

दनांक : ०१/०७/२०१६   वभाग – शासन  
सुचक - मा.भाऊसाहेब भोईर         अनुमोदक – मा. भारती फरांदे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४०३/२०१६, द.२०/०६/२०१६ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'अ थरोग त ' अिभनामाची पदे 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगाम ये र  
असणार  पदे सरळसेवा वेशाने भर याकामी द.२८/०७/२०१५ रोजी वतमानप ात आ ण 
महापािलके या संकेत थळावर जा हरात .२३९/२०१५ िस द क न तसेच महापािलका 
आ थापनेवर कायरत असले या अहताधारक अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले 
होते. 

                      '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.२०/१२/२०१५ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते.  सदर या लेखी पर ेत 

उमेदवारांनी ा  केले या गुणां या आधारे एक त सवसाधारण गणुानु 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.२८/०३/२०१६ रोजी पाचारण कर यात आले होते.       
          उमेदवारांकडून ा  झालेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे 
आधारे 'अ थरोग त ' या संवगाकर 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.२९/०४/२०१६ 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 आ ण इतर तपशील पडताळून  र  पदसं या, अनुशेष/आर ण 
व गुणानु म वचारात घेऊन िनवड याद वर ल डॉ.वाघमारे सुधीर गोपाळराव यांना अनु. जाती 
वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 'अ थरोग त ' या पदावर 

मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेअधीन िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस केली 
असलेने  डॉ.वाघमारे सुधीर गोपाळराव यांना 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 करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ८५     वषय मांक : २ 

दनांक : ०१/०७/२०१६   वभाग – शासन  
सुचक - मा.सुरेश हे े         अनुमोदक – मा.गोर  लोखंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४०४/२०१६, द.२०/०६/२०१६ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर 'सजन'अिभनामाची पदे र. .१५६००-३९१०० 

ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगाम ये र  असणार  पदे सरळसेवा 
वेशाने भर याकामी द.२८/०७/२०१५ रोजी वतमानप ात आ ण महापािलके या संकेत थळावर 

जा हरात .२३९/२०१५ िस द क न तसेच महापािलका आ थापनेवर कायरत असले या 
अहताधारक अिधका-यांकडूनह  ऑनलाइन अज माग व यात आले होते. 
            'सजन' पदाकर ता ा  झाले या अजानुसार उमेदवारांना कोण याह  कागदप ां या 
छाननीिशवाय केवळ उमेदवाराने ऑनलाइन अजाम ये नमूद केले या मा हती या आधारे 
द.२०/१२/२०१५ रोजी लेखी पर ेकर ता पाचारण कर यात आले होते.  सदर या लेखी 
पर ेतउमेदवारांनी ा  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.२८/०३/२०१६ रोजी पाचारण कर यात आले होते.   

          उमेदवारांकडून ा  झालेली शै णक अहता, अनुभव कालावधी आ ण इतर कागदप ांचे 
आधारे 'सजन'या संवगाकर 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.२९/०४/२०१६ 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 आ ण इतर तपशील पडताळून  र  पदसं या, 
अनुशेष/आर ण व गुणानु म वचारात घेऊन िनवड याद वर ल डॉ.वायकोळे कंचन पंकज यांना 
खु या वगातून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या वेतन ेणीम ये 'सजन'या पदावर 

मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेअधीन िनयु  दे यास सवानुमते िशफारस केली असलेने 

डॉ.वायकोळे कंचन पंकज यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये 
'सजन'अिभनामाचे पदावर िनयु  दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ८६     वषय मांक : ३ 

दनांक : ०१/०७/२०१६   वभाग – शासन  
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/४०५/२०१६, द.२०/०६/२०१६ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ये  वै क य अिधकार   अिभनामाची 16 पदे पे 
बॅ ड र. .15600-39100 ेड वेतन र. . 6600 या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहेत. या संवगात 
र  असणार  पदे पदो नतीने भर याकर ता द.29/03/2016 रोजी पदो नती सिमती सभा आयो जत 
कर यात आली होती.            
            तुत या पदो नती सिमतीने पदो नती पूव वै क य अिधकार  पदावर ल अिधका-यांची 
शै णक अहता, अनुभव कालावधी, गोपनीय अहवाल, सेवा ये ता इ. सेवा वषयक तपशील 
पडताळून खालील माण े अिधका-यांना यांचे नावासमोर नमूद वगातून वेतन ेणी र. . 15600-

39100 ेड पे 6600 म ये ये  वै क य अिधकार  पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या 
मा यतेने पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. 

 
             

 

 

         उपरो  अिधका-यांना यांचे नावासमोर नमूद वगातून ' ये  वै क य अिधकार 'या 
पदावर र. .15600-39100 ेड वेतन र. . 6600 या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

 

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

ठराव मांक : ८७     वषय मांक : ४ 

दनांक : ०१/०७/२०१६   वभाग – क े ीय थाप य 
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/क /ेका व/५७४/२०१६, द.३०/०६/२०१६ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१६-१७ या अंदाप कातील पान .६२३ अनु. . 
१६ भाग .४०, ४१ मु य र यां या कडेने फुटपाथ व आर.सी.सी.काँ ट प दतीने वषयक 
कामे करणे या कामासाठ  र. .४५,००,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स लाख फ ) इतक  
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

अ. . अिधका-याचे नाव वग 

1.      डॉ.माटे सुहास चंद राम खुला( व.मा. .) 
2.      डॉ.आंबेडकर वजया अ वनाश खुला(अनु. जाती) 

3.      डॉ. पाट ल िमना ी राजाराम खुला 
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ठराव मांक : ८८     वषय मांक : ५ 

दनांक : ०१/०७/२०१६    
सुचक - मा.भारती फरांदे         अनुमोदक – मा.गोर  लोखंडे 

संदभ:- मा.भारती फरांदे, मा.गोर  लोखंडे यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर शहर अिभयंता व सह शहर अिभयंता 
या पदनामाची पदे एकाच संवगातील व एकच वेतन ेणी र कम .१५६०० – ३९१०० म ये मंजूर 
असून यास शासन मा यता आहे.  सदर पैक  शहर अिभयंता हे पद स या र  असून शहर 
अिभयंता या पदावर व र. .१५६०० – ३९१०० या वेतन ेणीत कायरत सेवाजे  व अहताधारक 
असले या ी.ए. ह .च हाण यांची शहर अिभयंता पदावर नेमणूक स मा यता देणेस  आ ण यांचे 
र  होणा-या सह शहर अिभयंता ( थाप य) या पदावर ी.अ युबखान ए. पठाण (उप शहर 
अिभयंता) यांची नेमणूक कर यास तसेच या कामी आव यक शासन मा यतेबाबतची कायवाह  
शासनाने ता काळ करणे कर ता मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत 

कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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

                                                   ( नंदा वकास ताकवणे )   

                                                 सभापती                                                      
                       वधी सिमती 

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/३५४/२०१६ 

दनांक : ०१/०७/२०१६     

                                                        
                                                         नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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


