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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

            मांक : नस/४/का व/ २२३ /२०१४ 
       दनांक : २८ /०२/२०१४ 
 
ित, 

 

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

 

  वषय :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची सभा  

                 दनांक ०७/०३/२०१४ रोजी आयो जत केलेबाबत.  
 

महोदय / महोदया, 
  
 

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

दनांक ०७/०३/२०१४ रोजी दपार  ु ०३.०० 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, 
 

                                               
                                                        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  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १९ 
 

दनांक : ०७/०३/२०१४                                              वेळ : दपार  ु ०३.०० वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०७/०३/२०१४ रोजी दपार  ु ०३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 

दनांक २१/०२/२०१४ व २६/०२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १८) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

 

---------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वग करण) िनयम २०१३  

मधील तावात नमुद माणे प रिश  १ ते ६ मधील सेवा भरती करतांना 
अनुसरावयाची कायप दती, अिधकार  व कमचार  यां या पदासाठ ची शै णक अहता, 
अिधकार  व कमचार  यां यासाठ  वभागीय पर ा िनयम, पदो नतीसाठ  एक त 
संवग, व वध पदांची पदो नती साखळ , अनुसरावयाचे मह वाचे शासन िनणयाची याद  
यांस महानगरपािलका अिधिनयम कलम ४५७ (३) (अ) व (ब) अ वये मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०७/०३/२०१४ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 

 
वषय .२) महानगरपािलकेतील कामकाजासाठ  काह  नवीन वभाग सु  करणे यासाठ  आव यक 

असणा-या गट अ ते ड मधील काह  संवगा या पदसं येत वाढ करणे, आव यक तेथे 
नवीन पदांची िनिमती करणे आव यक अस याने काह  संवगा या पदसं येत वाढ 
सुच वली आहे. तर काह  नवीन पदांची िनिमती क न यांची शै णक अहता, 
पदो नती सोपान, वेतन ेणी व पदसं या ता वत कर यात आलेली आहे.  यामुळे 
महापािलका आ थापना खचात वा षक ८९.८९ कोट ने वाढ होणार आहे.  सन २०१२-१३ 
या वषाचा आ थापना खचाची आऊटसोिसग या खचासह   ट केवार  २३.६१ ट के 
आहे.  सन २०१३-१४ मधील महसुली उ प न १९२६ कोट  असून आ थापना खच 
५०७.६२ कोट  इतका अपे त आहे.  आ थापना खचाची ट केवार  २७.०७ ट के आहे.  
नवीन पदांची िनिमती व पदसंखेत वाढ के याने ८९.८९ कोट  इतका खच अपे त 
आहे.  यामुळे एकूण आ थापना खच ५९७.५१ कोट  इतका होईल.  हा आ थापना 
खच सन २०१३-१४ या महसूली उ प ना या ३१ ट के इतका होईल.  तावात नमुद 
प  ‘ब ’ म ये नमुद के यानुसार आव यकता नसणार  अथवा आऊटसोिसग ारे 

कामकाज क न घेता येऊ शकणार  काह  अनाव यक पदे यपगत/िनर त करणे  
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आव यक आहे.  तावात नमुद प   ‘ब’  नुसार सदर पदे िनर त कर यास तसेच 
प  ‘अ’ नुसार आव यक पदां या सं येत वाढ कर यास व नवीन पदां या 

िनिमतीसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५१ (४) अ वये 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०७/०३/२०१४ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 
 

 
 

  
     नगरसिचव 

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२२३/२०१४ 

दनांक : २८/०२/२०१४ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े ( डॉके स) नगरसिचव 

      कायालयात  वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


