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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                  पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                  मांक : नस/४/का व/ ८४८ /२०१६ 

                                  दनांक : ३०/१२/२०१६ 
 

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

 
 

 वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

         पा क सभा दनांक ०६/०१/२०१७ रोजी आयो जत  

         केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 

दनांक ०६/०१/२०१७ 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 मा.कळाव,े 

आपला व ास,ू 

 
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 सभा 
कायप का मांक – ४ 

 

दनांक – ०६/०१/२०१७     वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 

दनांक ०६/०१/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 

कामकाज होईल. 

---------- 
  

 दनांक १६/१२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३) सभावृ ांत 
कायम करण.े 

--------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता 
वतं पणे पद यु र पदवी अ यास म ( Post Graduate Institute ) सु  

करणेचे अनुषंगाने करावया या कायवाह बाबतचे कामकाज करणेकामी शासन 
सेवेतील अनुभवी व वै क य े ातील त  अिधका-याची  ितिनयु ने िनयु  
होणेकामी शासनाकडे मागणी कर यात आली होती. यानुसार शासनाचे वै क य 
िश ण व औषधी ये वभाग,महारा  शासन, यांनी आदेश .बदली-
२०१६/ . .१६५/१६/वै.सेवा-१ द.१५ ऑ टोबर,२०१६.चे आदेशा वये डॉ.प ाकर 
पं डत, ा यापक, औषध शा , डॉ.व.ैशा.शासक य वै क य महा व ालय, 
सोलापूर यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती 

णालयात वशेष काय अिधकार  या पदावर थमत: दोन वषाकर ता  
ितिनयु ने िनयु  केली असून शासनाचे नगर वकास वभागाने यांचेकड ल 

प  .पीसीसी-३०१६/ . .६७६/न व-२२ द.०८ नो हबर, २०१६ अ वेय 
डॉ.प ाकर पं डत यांना ०१ वष कालावधीसाठ  ितिनयु ने केले या नेमणूक स 
मा यता दली आहे. यानुसार डॉ.प ाकर पं डत यांना आदेश . शा/२/ 
का व/५७७/२०१६ द.२१/११/२०१६ अ वये ( द.१८/११/२०१६ रोजी म या हपूव 
पासून) ा यापक, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर जू क न 
घे यात आले आहे. डॉ.प ाकर पं डत, यांना ा यापक, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या पदावर मा.शासन आदेश द.१५/१०/२०१६ मधील अट ं या 
अिधन तसेच महारा  नागर  सेवा (पद हण अवधी, वीये र सेवा आ ण 
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िनलंबन, बडतफ  व सेवेतून काढून टाकणे यां या काळातील दान) िनयम 
१९८१ मधील िनयम ४० मधील प रिश  दोन म ये व हत अट  व शत या 
अिधन राहून ितिनयु ने कर यात आले या िनयु स मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

 
 

 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  – १८. नगरसिचव वभाग 

मांक : नस/४/का व/८४८/२०१६ 
दनांक : ३०/१२/२०१६ 

 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांचे वषयप  (डॉके ) नगरसिचव कायालयात  
      वाचणेसाठ  ठेवणेत आल ेआहे. 

 
 
 
 
 
 


