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

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

दनांक - २१/१२/२०१८                                 वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक २१/१२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० 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.माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई  - सभापती 
  २. मा.पवार मिनषा मोद 

           ३. मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

           ४. मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाणे 

  ५. मा.कदम िन कता अजुन 

  ६. मा.अड.सिचन सुरेश भोसले 
 

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

  उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभाकामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला.  
 

वषय .१) दुर वनी चालक या पदावर कायरत असलेले सेवा ये  कमचा-यांना दुर वनी  
          पयवे क पदाम ये वलीन करणेबाबत – मा.मिनषा पवार, मा.िन कता कदम यांचा  

          ताव. 
----------  

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.सुमन पवळे                    अनुमोदक – मा.मिनषा पवार 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वधी सिमतीची दनांक २१/१२/२०१८ रोजीची पा क 
सभा शु वार दनांक ०४/०१/२०१९ रोजी सकाळ  ११.१५ वा. आयो जत करणेत यावी. 
 

सदर सुचना सवानमुते मा य झाली. 
---------- 

सभापती - शु वार द.०४/०१/२०१९ रोजी सकाळ  ११.१५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत  

         आहे. 
    ( माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई ) 

      सभापती 
      वधी सिमती 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. 
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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

   ( दनांक – २१/१२/२०१८ ची तहकूब सभा) 
दनांक - ०४/०१/२०१९                           वेळ - सकाळ  ११.१५ वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक २१/१२/२०१८ ची  
तहकूब सभा शु वार दनांक ०४/०१/२०१९ रोजी सकाळ  ११.१५ 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.माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई  - सभापती 
  २. मा.पवार मिनषा मोद 

           ३. मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

           ४. मा.लांडगे राजद कसनराव  

           ५. मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

  ६. मा.अड.सिचन सुरेश भोसले 
 

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

   
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

सुचक – मा.राज  लांडगे                    अनुमोदक – मा.उषा ढोरे 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वधी सिमतीची दनांक ०४/०१/२०१९ रोजीची तहकूब 
सभा मंगळवार दनांक ०८/०१/२०१९ रोजी दुपार १२.३० वा. आयो जत करणेत यावी. 
 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

सभापती - मंगळवार द.०८/०१/२०१९ रोजी दुपार १२.३० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत  

         आहे. 
 

 
   (माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई) 

      सभापती 
      वधी सिमती 

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

 कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

( दनांक – २१/१२/२०१८ व ०४/०१/२०१९ ची तहकूब सभा) 
 
 

दनांक - ०८/०१/२०१९                                 वेळ – दुपार १२.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०४/०१/२०१९ ची 
तहकूब सभा मंगळवार दनांक ०८/०१/२०१९ रोजी दुपार १२.३० 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.माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई  - सभापती 
   २. मा.पवार मिनषा मोद 

   ३. मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

            ४. मा.लांडगे राज  कसनराव    

   ५. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

            ६. मा.पवळे सुमनताई मधुकर    

            ७. मा.सिंगता (नानी) भाकर ता हाणे 

    ८. मा.कदम िन कता अजुन 

   ९. अड.सिचन सुरेश भोसले    

 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता,  

मा.व ते – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
         ---------- 
  

 दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 

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

ठराव मांक - ७७           वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०८/०१/२०१९       

सुचक : मा. मिनषा पवार     अनुमोदक : मा.िन कता कदम 

संदभ – मा.मिनषा पवार, मा.िन कता कदम यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ल दुर वनी चालक या पदावर कायरत 
असलेले सेवा ये  कमचा-यांनी यांना २४ वषानंतर दुर वनी पयवे क या व र  पदाची 
वेतन ेणी र. .९३००-३४८०० ेड पे ४३०० िमळत आहे. तर शासन वभागाने िनगत केलेला 
आदेश . शा/१/का व/९७/२०११ द.०१/०२/२०११ अ वये मु य दुर वनी चालक हे पद 
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वेतन ेणी र. .५२००-२०२०० ेड वेतन २८०० या किन  पदाम ये व वेतन ेणीम ये हणजेच 
दुर वनी चालक वेतन ेणी र. .५२००-२०२०० ेड वेतन २४०० याम ये वलीन/समायोजन 
के याने किन /न याने जु झाले या कमचा-यांना १२ वषा या सेवेनंतर व र  पदाची हणजेच 
दुर वनी पयवे क वेतन ेणी र. .९३००-३४८०० ेड पे ४३०० िमळते तर सेवेने ये  असणा-या 
कमचा-यांना २४ वषा या ित ेनंतर व र  पदाची वेतन ेणी र. .९३००-३४८०० ेड पे ४३०० 
िमळते. सदरची बाब आिथक या ये  कमचा-यांवर अ यायकारक अस याने शासन वभागाने 
िनगत केलेला आदेश . शा/१/का व/९७/२०११ द.०१/०२/२०११ र  क न न याने मु य 
दुर वनी चालक हे पद किन  पदाम ये व किन  वेतन ेणीम ये वलीन के याचा आदेश र  
क न सदर पद व र  पदाम ये हणजेच दुर वनी पयवे क वेतन ेणी र. .९३००-३४८०० ेड पे 
४३०० या पदाम ये वलीन क न सुधा रत आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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

   (माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई) 
      सभापती 

      वधी सिमती 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

      पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२२/२०१९ 

दनांक : ०८/०१/२०१९ 
 

                                                            
(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. 


