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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

            मांक : नस/४/का व/ ७३६/२०१३ 
            दनांक :  ०८ / ०८ / २०१३ 
 
ित, 

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

   दनांक १६/०८/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत ....  
 

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

दनांक १६/०८/२०१३ 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 ६ 

 
दनांक : १६/०८/२०१३                               वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 

 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक १६/०८/२०१३ रोजी दपारु  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
  

दनांक ०२/०८/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .५) सभावृ ांत कायम करण.े 
 

---------- 
 

वषय  .१) डॉ. के.अिनल रॉय, वै क य अिधकार  यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६००  

     या वेतन ेणीम ये आरो य वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक  
     दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार  

     करणे. 
( दनांक १६/०८/२०१३ च ेसभेत घे याचे िनणया माणे ) 

 

वषय  .२) ी. सितश कुलकण , सहा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना  

           ितिनयु या अट  व शत नुसार दनांक ०२/०७/२०१३ पासून पुढे १ वष  
           कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत  

  वचार करणे. 
( दनांक १६/०८/२०१३ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 

 

वषय .३) ी. ाने र ढेरे, सहा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना 
     ितिनयु या अट  व शत नुसार दनांक २३/०९/२०१३ पासून पुढे १ वष   
     कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत  

           वचार करण.े 
( दनांक १६/०८/२०१३ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 

 

वषय .४) मंुबई पुणे र यावर दापोड  ते पंपर  चौक कब टोन, फुटपाथ, र ता दभाजक ु   
इ.देखभाल द ती करणे याु  उपलेखािशषाखाली दापोड  ते िनगड  मागदशक 
फलक बस वणे व द ती करणेकामीचे रु . .४०,००,०००/-( अ र  र. .चाळ स 
लाख फ  ) पयतचे पुवगणनप कास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक १६/०८/२०१३ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 
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वषय .५) औंध-रावेत बी.आर.ट .एस. र यावर ल वाय जं शन येथे अंडरपास बांधणेचे 
कामास व याकामी येणा-या र. .१३,४२,२१,६९०/- या अंदापजप क य खचास 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १६/०८/२०१३ चे सभेत घे याचे िनणया माणे ) 
 

वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील हॉटेल/कॅ ट ंन व अ य खा पदाथ 
उ पादन/ व  करणा-या यवसायांना यांचे यवसायातून दैनं दन िनमाण 
होणारे फुडवे ट गोळा करणे व वाहतूक क न कचरा डेपो येथे व हेवाट लावणे 
कामासाठ  स या आकारणेत येणा-या शु काम ये प रिश  “अ” म ये नमुद 
केले माणे हॉटेल/कॅ ट न वे ट गोळा करणे सेवेसाठ  आकारणेत येणा-या 
शु काम ये वाढ करणे तसेच मंगल कायालये, मॉल, वीट माट, हॉल, सभागृह, 
बेकर  यवसायांना प  “ब” माणे वाढ करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

प रिश  “ अ ” 
अ. . हॉटेलचा 

दजा 
हॉटेलची 
सं या 

स याचे 
सेवाशु क 

(वा षक) र. . 

वाढ के यानुसार 
न वन सेवाशु क 
(वा षक दर) र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न 

र. . 
१ “ अ ” 

 
२०६ ३,०००/- ८,०००/- १६,४८,०००/- 

२ “ ब ” 
 

१३१ २,०००/- ६,०००/- ७,८६,०००/- 

३ “ क ” 
 

३८१ १,०००/- ४,०००/- १५,२४,०००/- 

४ “ ड” 
 

५३९ ---- ३,०००/- १६,१७,०००/- 

 एकूण  १२५७ ---- ---- ५५,७५,०००/- 
 

प रिश  “ ब ” 
अ. . दजा सं या आकारावयाचे 

वा षक 
सेवाशु क र. . 

िमळणारे एकूण 
वा षक उ प न 

र. . 
१ मंगल कायालये ४९ १०,०००/- ४,९०,०००/- 
२ शॉ पंग मॉल, मेगा माट ०२ १५,०००/-  ३०,०००/- 
३ फाई ह टार, ी टार 

रसोटस ्
०७ १२,०००/-  ८४,०००/- 

४ हॉल ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
५ सभागृह ०१ ५,०००/-   ५,०००/- 
 एकूण  ६० ----- ६,१४,०००/- 
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वषय .७) पंपर  िचंचवड मनपा या अ भागात वृ ारोपणासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा  
                           माती भरणे (सुधा रत शासक य मा यता) कामी र. .२२,५३,१८६/- (अ र  

                      र. . बावीस लाख ेप न हजार एकशे शहाऐंशी फ  ) चे खचाचे 

पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .८) ी. गायकवाड भानुदास पांडूरंग, 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. 

 

वषय .९ ) मंुबई पुणे र ता दापोड  ते पंपर  चौक कब टोन, फुटपाथ, र ता दभाजक इु .  

देखभाल व द ती करणेचे रु . .३५,००,०००/- (अ र  र. .प तीस लाख फ  )  

पयतचे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय .१०) मंुबई पुणे र ता पंपर  चौक ते भ  श  िनगड  कब टोन, फुटपाथ, र ता  

   दभाजक इु .देखभाल व द ती करणेचे रु . .४४,२७,९६९/- (अ र  र. .  

   च वेचाळ स लाख स ावीस हजार नऊशे एकोणस र फ  ) पयतच े 

   पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

 

  

     

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/४/का व/ ७३६ /२०१३ 

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

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


