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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

           मांक : नस/४/का व/ ९४९ /२०१३ 
      दनांक :  १४ / १० / २०१३ 
 
ित, 

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

      सभा दनांक १८/१०/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत.  
 
महोदय / महोदया,  
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क 
सभा शु वार दनांक १८/१०/२०१३ रोजी दपार  ु १२.०० 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 १० 

 
दनांक : १८/१०/२०१३                                   वेळ : दपार  ु १२.०० वा. 

 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 
शु वार दनांक १८/१०/२०१३ रोजी दपार  ु १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 
आहे.  सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

 
दनांक २०/०९/२०१३ व २७/०९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .८) 
सभावृ ांत कायम करणे. 
 
 

वषय .१)  मनपा मु य शासक य इमारतीम ये थाप य वषयक व सुधारणा  

                            कामे करणेकामी येणा-या र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख  

                       प नास हजार फ  ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस  
                       मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .२) तावासोबत जोडणेत आले या मनपा डा धोरण मसु ास मा. वधी  

                          सिमतीमाफत मा. थायी सिमती सभेची व मा. थायी सिमतीमाफत  

                      मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत वचार  

                      करणे. 
 

वषय .३) सांगवी ते कवळे बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक  

           दर यान ल मणनगर येथे सबवे बांधणेचे कामास व याकामी येणा-या  

                      र. .३,८८,५५,५८६/- ( अ र  र. .तीन कोट  अ ठयाऐंशी लाख  

                      पंचाव न हजार पाचशे शहाऐंशी फ  ) चे खचास मा.महापािलका  

                      सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .४) तावात नमुद केले माणे वाचनालय वगणी अनामत व वेश शु क  

                           वाढ करणेबाबत मा. वधी सिमती माफत मा. थायी सिमती व मा. थायी 
                       सिमती माफत मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस  

                        करणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .५) जल े  .ड/१२ पंपळे गुरव प रसरातील गु व वा हनीवर ल थेट पाणी  

           पुरवठा बंद करणेकामी स.नं.७२ येथे २० द.ल.िल. मतेची टाक  बांधणे  

           या कामास सन २०१२-१३ या अंदाजप कात र. .१,३०,००,०००/- चे  

           खचास शासक य मा यता िमळालेली अस याने सन २०१३-१४ या  

           आिथक वषासाठ  या कामास र. .१,३०,००,०००/- चे रकमेस मा यता  

           िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .६) जुनी सांगवी येथे ६ ल  िलटर मतेची टाक  पंप हाऊस व संप पाडून  

                           १५ ल  िलटर मतेची नवीन टाक  बांधणे या कामास सन २०१२-१३  

                      या अंदाजप कात र. .१,१५,९५,६३३/- चे खचास शासक य मा यता  

                      िमळालेली अस याने सन २०१३-१४ या आिथक वषासाठ  या कामास  
                       र. .१,१५,९५,६३३/- चे रकमेस मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका  

                       सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
  

वषय .७)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आर णे तसेच िनळ , लाल  

                           पुररेषा व नद चे सव ण करणे कामा या र. .२.५५ कोट चे खचास  
                       शासक य मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस  

                       करणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर नगरसिचव अिभनामाचे 

                         एक पद पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या  

                      वेतन ेणीम ये शासन   मंजूर आहे.  सदरचे पद सरळसेवा वेशाने  

                      भरणेकर ता दनांक ३०/०७/२०१३ रोजी वतमानप ात जा हरात दे यात  

                      येऊन अज माग व यात आले होते. यानुसार ा  झाले या अजामधून  

                      पा  ठरले या उमेदवारां या मुलाखती घे याकर ता दनांक  २६/०९/२०१३ 

                     कमचार  िनवड सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती. तुत या  

                      िनवड सिमतीने पा  उमेदवारां या मौ खक मुलाखती घेऊन उमेदवाराची  

         शै णक अहता, कामाचा अनुभव, व मुलाखतीम ये दाख वले या  

     ा व या नुसार ी. उ हास बबनराव जगताप यांना सरळसेवा वेशाने  

                      नगरसिचव पदावर र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या  

                      वेतन ेणीम ये थमत: १ वष प र व ािधन कालावधीकर ता मा. वधी  

                      / मा.महापािलका सभे या मा यतेने नेमणूक देणेकामी िशफारस केली  

                       आहे. ी.उ हास बबनराव जगताप यांना नगरसिचव पदावर सरळसेवा  

                       वेशाने र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या  वेतन ेणी  
                       म ये थमत: १ वष प र व ाधीन कालावधीकर ता नेमणूक दे यास  
                       मा यता िमळणेबाबत तसेच तावात नमुद प  अ माणे 

                       नगरसिचव पदा या कत ये व जबाबदा-या िन त करणेबाबत  

                       मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .९ )   डॉ.यशवंतराव माने, उप ज हािधकार  यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड 

          महानगरपािलका या पदावर ितिनयु या अट  व शत नुसार १ वष 

          कालावधीकर ता िनयु  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका  

          सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 
 
 

 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ९४९ /२०१३ 

दनांक :  १४/१०/२०१३ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े ( डॉके स) नगरसिचव 

      कायालयात  वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


