
 1 
 
 

                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                 पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                      मांक : नस/४/का व/६७५/२०१८ 

                                      दनांक : १२/१०/२०१८ 
 
 
 

ित, 
 

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

 
 

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

                   सभा दनांक १९/१०/२०१८ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक १९/१०/२०१८ 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.कळाव,े 
 

                                                       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 - १२ 
 

दनांक : १९/१०/२०१८           वेळ : स.११.३० वा. 
 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक १९/१०/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 

      दनांक ०५/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ११ ) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

--------- 

 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालया या काय े ात भाग 

.१९ अंतगत बी लॉक, सुदशन नगर, गावडे कॉलनी, लोकमा य हॉ पीटल 
प रसर इ. भागाचा समावेश होतो. सदर भागाम ये नाग रकांसाठ  व तरंग या 
लोकसंखेसाठ  मनपाने व वध ठकाणी सावजिनक व छता गृहांची यव था 
केली आहे. सदर व छतागृह दैनं दन वापरामुळे ना दु त होतात. व छता 
गृहे सु थतीत ठेवणे शहरा या ीने आव यक आहे. भाग .१९ मधील एकुण 
११ लॉक म ये ४१ िस स इतक  सावजिनक शौचालये आहेत. तसेच मनपा या 
ता यातील इतर इमारतीम ये सु ा व छतागृहे आहेत. सदर व छतागृहांची 
कालब  प तीने दु ती करणे आव यक आहे. यामुळे सदर कामाचा समावेश 
सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये कर यात आलेला आहे.  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या व छ महारा / व छ भारत अिभयान क प 
अमलबजावणी क  वभागाचे द.२१/०५/२०१८ व द.०३/०८/२०१८ रोजीचे 
प ांवये सावजिनक व छता गृहांची देखभाल दु तीची कामे वना वलंब करणे 
क रता यांचे कडे असले या सामुदाियक व सावजिनक शौचालय दु ती या 
लेखाशीषातून िन वदा काढणे वषयी सूचना के या आहेत. सदर कामासाठ  सन 
२०१८-१९ या मनपा अंदाजप काम ये पान .२२८ अ. .१-ड  वर 
र. .५,००,००,०००/-इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. यानुसार सम  
जागेवर पाहणी क न रा य तर य दरसुची सन २०१७-१८ चे मंजुर 
दरपृ थकरणानुसार अंदाजप क तयार केले असून िन वदा र. .२३,६६,५६८/- 
इतक  येत आहे. सदर कामासाठ  वतं  शासक य मा यता उपल ध नाह . 
सदर कामाची अंदाजप क य र .२९,००,०००/- इतक  येत आहे. सदर कामाला 
शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १९/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालया या काय े ात भाग 

.१४ अंतगत आकुड  द वाड , व ठलवाड , ववेकनगर, काळभोरनगर, 

मोहननगर, िचंचवड टेशन इ. भागाचा समावेश होतो. सदर भागाम ये 
नाग रकांसाठ  व तरंग या लोकसंखेसाठ  मनपाने व वध ठकाणी सावजिनक 
व छता गृहांची यव था केली आहे. सदर व छतागृह दैनं दन वापरामुळे ना 

दु त होतात. व छता गृहे सु थतीत ठेवणे शहरा या ीने आव यक आहे. 
भाग .१४ मधील एकुण २८ लॉक म ये २६५ िस स इतक  सावजिनक 

शौचालये आहेत. तसेच मनपा या शाळांम ये व मनपा या ता यातील इतर 
इमारतीम ये सु ा व छतागृहे आहेत. सदर व छतागृहांची कालब  प तीने 
दु ती करणे आव यक आहे.. यामुळे सदर कामाचा समावेश सन २०१८-१९ या 
अंदाजप काम ये कर यात आलेला आहे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
व छ महारा / व छ भारत अिभयान क प अमलबजावणी क  वभागाचे 
द.२१/०५/२०१८ व द.०३/०८/२०१८ रोजीचे प ांवये सावजिनक व छता 
गृहांची देखभाल दु तीची कामे वना वलंब करणे क रता यांचे कडे असले या 
सामुदाियक व सावजिनक शौचालय दु ती या लेखाशीषातून िन वदा काढणे 
वषयी सूचना के या आहेत. सदर कामासाठ  सन २०१८-१९ या मनपा 
अंदाजप काम ये पान .२२८ अ. .१-ड  वर र. .५,००,००,०००/-इतक  तरतूद 
कर यात आलेली आहे. यानुसार सम  जागेवर पाहणी केली असता 
रा य तर य एस.एस.आर सन २०१७-१८ चे मंजुर दरपृ थकरणानुसार 
अंदाजप क तयार केले असून िन वदा र. .४१,७४,६७२/- इतक  येत आहे. सदर 
कामासाठ  एक त शासक य मा यता ठरावात या कामाला शासक य मा यता 
उपल ध नाह . सदर कामाची अंदाजप क य र .५०,००,०००/- इतक  येत आहे. 
सदर कामाला शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १९/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “अ” े ीय कायालया या काय े ात भाग 
.१५ अंतगत ािधकरण स.े . २३, २४, २५, २६, २७, २७अ, २८, िनगड  

गावठाण, आकुड  गावठाण, गंगानगर प रसर इ.भागाचा समावेश होतो. सदर 
भागाम ये नाग रकांसाठ  व तरंग या लोकसंखेसाठ  मनपाने व वध ठकाणी 
सावजिनक व छता गृहांची यव था केली आहे. सदर व छतागृह दैनं दन 
वापरामुळे ना दु त होतात. व छता गृहे सु थतीत ठेवणे शहरा या ीने 
आव यक आहे. भाग .१५ मधील एकुण १७ लॉक म ये १४७ िस स इतक  
सावजिनक शौचालये आहेत. तसेच मनपा या ता यातील इतर इमारतीम ये सु ा 
व छतागृहे आहेत. सदर व छतागृहांची कालब  प तीने दु ती करणे 

आव यक आहे. यामुळे सदर कामाचा समावेश सन २०१८-१९ या 
अंदाजप काम ये कर यात आलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
व छ महारा / व छ भारत अिभयान क प अमलबजावणी क  वभागाचे 
द.२१/०५/२०१८ व द.०३/०८/२०१८ रोजीचे प ांवये सावजिनक व छता 
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गृहांची देखभाल दु तीची कामे वना वलंब करणे क रता यांचे कडे 
असले या सामुदाियक व सावजिनक शौचालय दु ती या लेखाशीषातून िन वदा 
काढणे वषयी सूचना के या आहेत. सदर कामासाठ  सन २०१८-१९ या मनपा 
अंदाजप काम ये पान .२२८ अ. .१-ड  वर र. .५,००,००,०००/- इतक  तरतूद 
कर यात आलेली आहे. यानुसार सम  जागेवर पाहणी क न रा य तर य 
दरसुची सन २०१७-१८ चे मंजुर दरपृ थकरणानुसार अंदाजप क तयार केले 
असून िन वदा र. .४१,६८,१२१/- इतक  येत आहे. सदर कामासाठ  वतं  
शासक य मा यता उपल ध नाह . सदर कामाची अंदाजप क य र 
.५०,००,०००/- इतक  येत आहे. सदर कामाला शासक य मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक १९/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .४) महापािलका आ थापनेवर “ सह शहर अिभयंता ( था) ” या अिभनामाची एकूण 
०३ पदे र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये शासन मंजूर आहेत.  

तुत या पदाकर ता शासन िनणया माणे िनधा रत केलेली अहता  
 

अ) शासन िनणय .पीसीसी-३०९१/८६९/ . .१४४/९१/न व-२२, द.१८/०४/९४ 
आ ण .पीसीसी-३०९४/११०९/ . .२८८/९४/न व-२२, द.२५/०८/१९९८ 
नुसार पदो नती – 

१. मा यता ा  व ापीठाची थाप य अिभयां क  शाखेची पदवी 
(बी.ई.िस ह ल) 

२. उपअिभयंता या पदावर ल १० वष सलग सेवा अनुभव आव यक कंवा  

३. कायकार  अिभयंता या पदावर ल कामकाजाचा सलग ५ वष अनुभव. 
 

ब) शासन िनणय .पीसीसी-३०१०/२२५/ . .६६/न व-२२, द.७ जून २०१० 

   नुसार पदो नती – 

१. मा यता ा  व ापीठाची थाप य अिभयां क  शाखेची पदवी/ पद वका 
(बी.ई.िस ह ल/ड .सी.ई.) 

२. कायकार  अिभयंता या पदावर ल कामकाजाचा पदवीधारक अस यास  

७ वष व पद वकाधारक अस यास कमान १० वषाचा अनुभव. 
 

     स थतीम ये या संवगाम ये एक पद र  असून ी.पठाण आयुबखान 
अहमदखान, सहशहर अिभयंता यां या द.३०/०९/२०१८ रोजी या िनयत 
वयोमान सेवािनवृ ीमुळे आणखी एक पद र  होत आहे. तुतची पदे 
पदो नतीने भरणेबाबत द.०४/०९/२०१८ व द.१९/०९/२०१८ रोजी पदो नती 
सभा आयो जत कर यात आली होती. तुत या पदो नती सिमतीने 
पदो नतीपूव कायकार  अिभयंता ( था) तसेच उपशहर अिभयंता पदावर ल 
अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, गोपनीय अहवाल, 
सेवा जे ता आ ण म ा व दािय व इ. सेवा  वषयक तपशील पडताळून 
ी.िनकम मकरंद ानोबा यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० 
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म ये सह शहर अिभयंता ( था) पदावर थाप य अिभयंता संवगातील 
सेवाजे ता व पदो नती संदभात मा.उ च यायालयाम ये याय व  असले या 
यािचका .४२०६/२००८ .४२०७/२००८, .१५३१/२००९, .१२२४८/२००९, 
.२२५९/२०१५, .४२३०/२०१८ आ ण मे.आकुड  यायालय येथे याय व  

असलेली यािचका .३२/२००८ व मे.औ ोिगक यायालय, पुणे येथे दाखल 
कं लेट युएलपी .१७/२०१४ तसेच पदो नतीमधील आर ण र  कर या 
संदभात मा.सव य यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका 
.२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणया या अिधन राहून सेवाजे ते 

नुसार पदो ती या कोठयातील खु या वगा या पदावर िन वळ ता पुर या 
व पात मा. वधी/मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती देणेबाबत 

सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, ी.िनकम मकरंद ानोबा यांना 
वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये सह शहर अिभयंता ( था) 
पदावर थाप य अिभयंता संवगातील सेवाजे ता व पदो नती संदभात मा.उ च 
यायालयाम ये याय व  असले या यािचका .४२०६/२००८ 
.४२०७/२००८, .१५३१/२००९, .१२२४८/२००९, .२२५९/२०१५, 
.४२३०/२०१८ आ ण मे.आकुड  यायालय येथे याय व  असलेली यािचका 
.३२/२००८ व मे.औ ोिगक यायालय, पुणे येथे दाखल कं लेट युएलपी 
.१७/२०१४ तसेच पदो नतीमधील आर ण र  कर या संदभात मा.सव य 
यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ 
म ये होणा-या अंितम िनणया या अिधन राहून सेवाजे ते नुसार पदो ती या 
कोठयातील खु या वगा या पदावर िन वळ ता पुर या व पात पदो नती 
देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 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/६७५/२०१८ 

दनांक : १२/१०/२०१८ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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