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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१२७९/२०१७ 

दनांक :  २४/११/२०१७ 
 

 
 

ित, 
 

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

 
 

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

                   सभा दनांक   ०२/१२/२०१७ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार 
दनांक ०२/१२/२०१७ रोजी दुपार ३.०० 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, 

                                                         
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 – १७ 
 

दनांक : ०२/१२/२०१७                                                                                           वेळ : द.ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार दनांक 
०२/१२/२०१७ रोजी दुपार ३.०० वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ) दनांक २३/१०/२०१७ व ०६/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – १४) 

सभावृ ांत कायम करणे. 
आ) दनांक १७/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – १६) सभावृ ांत कायम 

करणे. 
---------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर वै क य उपअिध कअिभनामाचे एकमेव पद पे 
बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. . ७६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे. शासन 
प  .पीएमसी-३०९७/१५६९/ . .२५९/९८/न व-२२, द.२९ जून २००१ नुसार वै क य 
उपअिध क पदावर ल पदो नतीकर ता खालील माणे शै णक अहता िन त कर यात 
आलेली आहे. "महापािलका सेवेतील वै क य शाखेकड ल वग २ मधील ये  अिधका-
यांमधून क , यांनी सां विधक व ापीठाची वै क य शाखेची पद यु र पदवी अथवा मेड कल 
कौ सल ऑफ इं डया यांनी मा यता दलेली त सम अहता धारण केलेली आहे व मो या 

णालयामधील कामकाजाचा  ५ वषापे ा  जा त अनुभव आहे."   तुतचे पद पदो नतीने 
भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती आयो जत कर यात आलेली होती. 

तुत या पदो नती सिमतीने डॉ.शंकर बळवंत जाधव, फ जिशयन यांची शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल या बाबींची पडताळणी क न यांना पे बॅ ड 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या पदावर 
मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत तुत या सिमतीने िशफारस 
केलेली आहे.     सबब, डॉ. जाधव शंकर बळवंत, फ जिशयन यांना खुला (अनु. जाती) 
वगामधून पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६००या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क 

या पदावर पदो नती दे यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/१२/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 
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"  तुत या संवगात र  
असणार /होणार  पदे पदो नतीने भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती  
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सभा आयो जत कर यात आली होती. तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव वै क य 
अिधकार  पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, गोपनीय अहवाल, 

सेवा ये ता, आर ण आ ण म ा व दािय व इ. सेवा वषयक तपशील पडताळून खालील माणे 
अिधका-यांना यांचे नावासमोर नमूद वगातून पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० या 
वेतन ेणीम ये ये  वै क य अिधकार  पदावर मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने 
पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. 

 
अ. . अिधका-याचे नाव पदो नतीचा वग शेरा 
१. डॉ.भावसार शैलजा मनोज व.जा. (अ)  
२. डॉ.ताडे काश हंदूराव अनु. जाती द.३०/११/२०१७ रोजी पा  

३. डॉ.साळवे सुिनता ीरंग खुला(अनु. जाती)  
४. डॉ.इं जिनयर सुिनता िशवशंकर खुला ( व.जा.(अ))  
५. डॉ. ित मणी संिगता ट . खुला (इ.मा.व.)  
६. डॉ. खरात मेघा र वं  खुला (अनु. जाती) द.३०/११/२०१७ रोजी पा  

  
            याच माणे खु या वगाची २ पदे र  राहत असलेने महापािलका णालयीन शासक य 

कामकाजा या आव यकते या ीने वै क य अिधकार  पदाचे द.०१/०१/२०१६ रोजीचे अंितम 
सेवा ये ता सूचीनुसार सेवा ये  असलेले डॉ. फरके राज  हाद यांना खुला(इ.मा.व.) आ ण 
डॉ.गोफणे ल मण पांडुरंग यांना खुला(भ.ज.(क)) वगातून ता पुर या(Ad-hoc) व पात 
वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० म ये ये  वै क य अिधकार  पदावर पदो नती 
दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. सबब, डॉ.भावसार शैलजा मनोज, डॉ.ताडे काश 
हंद ूराव, डॉ.साळवे सुिनता ीरंग, डॉ.इं जिनयर सुिनता िशवशंकर, डॉ.ित मणी संिगता ट , आण 
डॉ.खरात मेघा र वं  यांना यांचे नावासमोर उपरो  नमूद वगातून ' ये  वै क य 
अिधकार 'या पदावर र. .१५६००-३९१०० डे वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये पदो नती 
दे यास मा यता िमळणेबाबत  तसेच डॉ. फरके राज  हाद यांना खुला(इ.मा.व.) आ ण 
डॉ.गोफणे ल मण पांडुरंग यांना खुला(भ.ज.(क)) वगातून ता पुर या (Ad-hoc) व पात 
' ये  वै क य अिधकार 'या पदावर र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणी 
म ये पदो नती दे यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक ०२/१२/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

वषय .३) वाकड ते हंजेवड  मनपा ह पयत बीआरट एस र ता वकिसत करणे या कामास मा. मनपा 
सभा ठराव . ६६३ द. ०६/०४/२०१५ तसेच मा. आयु  यांना द. ०५/०५/२०१५ ची मंजूर 
टपणी अ वये शासक य मा यता घे यात आली आहे. तसेच सदर क प यव थापन 
स लागार या कामी मे.इ ा कंग क स टंग इं जिनयस ा.िल. यांची िन वदा पूव व िन वदा 
प ात कामासाठ  मा. थायी सिमती सभा ठराव . १२३३८ द. ०१/०९/२०१५ व मा. आयु  
यांची द. २३/०३/२०१६ या टपणी अ वये नेमणूक करणेत आली आहे. सदर कामाची 
िन वदा र कम ६,५५,०३,३७२/- इतक  असून सदर िन वदा ५.२५% कमी दराने मे.एच 
सी.कटा रया यांना द. ०४/०३/२०१६ या कामाचा आदेशा वये दे यात आली आहे. 
स थतीत एकूण कामापैक  ५५% पूण झाले असून उव रत काम र ता ं द करणाची जागा  
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ता यात नसलेने करता येणे श य नाह . सदर करणी भूसंपादन कायदा १८९४ चे अंतगत िनवाडा 
द.२९/०१/२००८ रोजी जा हर झालेला आहे. सदर चे जाह र िनवा यात नमूद केलेनूसार “स.नं. २७६, 

२७७, २७८ मधील हतसंबंधीतांनी मा.उ च यायालयात दावा दाखल के याने व या दा याम ये 
मा. यायालयाने या िमळकतीचे भूसंपदनासाठ  व ता यासाठ  थिगती दली अस याने”सदर तीन 
िमळकती सदर िनवा यात समा व  केले या न ह या. हणजेच स.नं. २७६, २७७, २७८ या 
िमळतीपैक चे कलम ६ अ वये अिधसूिचत े , तसेच े  दु ती या िमळकती व ट ड आर/एफएसआय 
या बद यात ता यात घेतले या िमळकतीचे संपादन करावयाचे े  वगळून, उव रत े ाचा िनवाडा 
द.२९/०१/२००८ रोजी जाह र कर यात आलेला आहे. यामुळे संबंिधत जागा मालकांनी र याचे काम 
करणेस मनाई केलेली आहे. सदरबाबत वषयां कत िन वदा रकमे या बचती मधून कालाखडक 
झोपडप ट  शेजार ल स.नं. १२४ ते वाकड डांगे चौकाकडे जाणारा २४ मी. ड .पी. र ता वकिसत 
करणेचे काम सुच वले आहे. तसेच सदर बचती मधून कावेर  नगर, सांगवी फाटा व डांगे चौक येथील 
रोडचे डांबर करण करणेचे िनयोजन आहे. सदर कामामधील थाप य, व ुत, जलिन:सारण व 
पाणीपुरवठा कामांची एक त बचत र. . ३.०० कोट  इतक  आहे. तसेच स.नं. १२४ ते वाकड डांगे 
चौकाकडे जाणारा २४ मी. ड .पी. र ता वकसीत करणेचे कामात कावेर  नगर, सांगवी फाटा व डांगे 
चौक येथील रोडचे डांबर करणाचे काम करणे श य आहे. तथा प सदर मुळ िन वदेतील ता वत 

थळावर ल काम दुस-या थळावर करणेस मा. वधी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.   तर  सदर 
कामातील थाप य, व ुत, जलिन:सारण व पाणीपुरवठा कामांची एक त बचत र. . ३.०० कोट  
थाप य वग क न मुळ िन वदेतील थळ बदलून नवीन थळ कालाखडक झोपडप ट  स.नं. १२४ ते 

वाकड डांगे चौकाकडे जाणारा २४ मी. ड .पी. र ता वकिसत करणे तसेच कावेर  नगर, सांगवी फाटा व 
डांगे चौक येथील रोडची डांबर करण कर या या कामा या थळ बदला या तावास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

                                                                                                      
     नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१२७९/२०१७ 

दनांक : २४/११/२०१७ चे लगत. 
 
 

टप – तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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