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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४७१/२०१९ 
दनांक - २२/०३/२०१९ 

 
ित, 

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

  वषय  - पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक – २७/०३/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२७/०३/२०१९ रोजी दपुार  २.०० 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,  

 

                                                   
                                                  (उ हास बबनराव जगताप) 

     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. थायी सिमती 

कायप का मांक – ११२ 
 
दनांक - २७/०३/२०१९             वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२७/०३/२०१९ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
              

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागाअंतगत संगीत अकादमी 
िनगड  येथे ी.लटपटे ल मण गणपतराव यांना ६ म हने कालावधीकर ता मानधनावर 
संगीत िश क हणून  नेमणूक कामी एक त ितमाह मानधन र. .१०,०००/- (अ र  
र. .दहा हजार फ ) अदा करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२) यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध क सलटंट पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात 
.२८४ द.१२/१०/२०१८ रोजी  िस द क न ा  उमेदवारां या मुलाखती 
द.२९/१०/२०१८ रोजी घेऊन पा  उमेदवारांना िनयु  आदेश . 
वायसीएमएच/७/का व/५५८/२०१८ द.२९/११/२०१८ दे यात आलेला आहेत. परंतु जी 
पदे पुण  मतेने भरली गेली नाह त अशी र  पदे व िनयु  आदेश िनगत क नह  
व हत मुदतीत जू न झाले या र  जागेकर ता द.२५/०२/२०१९ रोजी Walk In 

Interview घे यात आले या  आहेत. याम ये खालील  ा  उमेदवाराची िनयु  करणेत 
आलेली आहे. 

अ.      उमेदवारांचे नाव शै णक अहता    पदनाम 
वग  व 

िनवड  

मानधन र.  
.म हना 

  १ डॉ. रेठे मयुरा वजय 
एम.बी.बी.एस 

ड .एम.आर.ड  
रे डओलॉजी ट 

ओबीसी 
िनवड-खुला ६५०००/- 

  २ डॉ.म सुर  िनकहत सलीम एम.बी.बी.एस वै कय अिधकार  आय.सी.यु ओ.बी.सी ४५०००/- 
  ३ डॉ. नवले सतीश ल मण एम.बी.बी.एस वै कय अिधकार  आय.सी.यु ओ.बी.सी ४५०००/- 

वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या तारखेपासून 

दनांक   ०८/०३/२०१९ ते द.२८/०५/२०१९ अखेर नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  
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वषय .३)  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी व 

किन  िनवासी डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.०५/०३/२०१९  रोजीचे Walk In 

Interview  कर ता उप थीत उमेदवारांमधुन न वन ५ उमेदवारांना व सदर मुलाखतीस 
न वन उमेदवार पुरेशा माणात उपल ध  न झा याने  व णालयास डॉ टरांची 
कमतरता वचारात घेऊन मागील कालावधीत काम केले या ६ उमेदवारांची फेरिनवड 
करणेस िनवड सिमतीने  िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतच े प  अ म ये नमुद 
केले या न वन ५  किन  िनवासी व मागील कालावधीत कायरत ६ किन  िनवासी 
उमेदवारांची दरमहा एक त व ावेतन/ िश यवृ ीवर ता पुर या व पात  आदेशाचे 
तारखेपासून  िनयु  करणे काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/ 

अित मण िनयं ण व िनमुलन वभागाकड ल सोबत जोडले या प  अ (1 ते 6) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले असलेने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .५)  मनपा या थाप य वभाग क, इ, ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ    

(1 ते 3) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 
वषय .६)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 

सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे 
रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

                                                                                                     
  (उ हास बबनराव जगताप) 

  नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४७१/२०१९ 

दनांक – २२/०३/२०१९ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .बीपी/१/का व/३०१/२०१९ द.१८/०३/२०१९ वषय .०३ लगत) 
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( .बीपी/१/का व/३०१/२०१९ द.१८/०३/२०१९ वषय .०४ लगत) 
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( . था/िन/इ-मु य/का व/११५/२०१९ द.१६/०३/२०१९ वषय .५ लगत) 

 


