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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

            मांक : नस/४/का व/२५४/२०१३ 
            दनांक :  ०८ / ०३ / २०१३ 
 
 
ित, 

 
मा............................................. 
सद य, वधी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
 
  वषय  :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची सभा  

   दनांक १५/०३/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत ....  
 

 
महोदय / महोदया,  
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 

दनांक १५/०३/२०१३ रोजी दपार  ु 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.  

 

              आपला व ासू, 
 

 
 
त :  १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

 

कायप का मांक २१ 
 

दनांक : १५/०३/२०१३                                       वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 
 

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

दनांक १५/०३/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 

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

कामकाज होईल. 
 

---------- 
 

दनांक ०१/०३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का . २० ) सभावृ ांत कायम   
करणे. 

---------- 
 

  

वषय .१) ी.गायकवाड द ा य यशवंत यांना र. .१५६०० - ३९१०० ेड वेतन र. .६६००  

           या वेतन ेणीम ये उपमु यलेखापाल (अंतगत लेखाप र क) या पदावर  

           पदो नतीने नेमणूक देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस  

           करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १३/०३/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

 
 

वषय .२) दनांक ०२/०१/२०१३ रोजी या पदो नती िनवड सिमतीची िशफारस वचारात  

     घेता ी. ड .एम.फंुदे यांना “ सहा यक आयु  ”या पदावर पे बॅ ड र. .१५६००  
          – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये शासन यांचे िनयु स मंुबई  

     ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ४५(४) नुसार मा यता  

     देईल या अट वर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका  

     सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक १३/०३/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
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वषय .३) आधुिनक मिशनर या सहा याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह ीतील  

     बहमजली अनािधकृत बांधकामे पाडणेकामी येणाु -या अंदाजे र. .४९,९८,०००/-  

     (अ र  र. . एकोणप नास लाख अ ठया णव हजार फ  ) चे खचास सुधा रत 

     शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

 

. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २५४  /२०१३ 

दनांक :  ०८ / ०३ / २०१३ 
 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े ( डॉके स) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


