
 1
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                  पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                  मांक : नस/४/का व/६६६/२०१५ 

                                  दनांक : १४/०९/२०१५ 

ित, 
 

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

 
 

 वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

         पा क सभा दनांक १८/०९/२०१५ रोजी आयो जत  

         केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

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

दनांक १८/०९/२०१५ रोजी दुपार  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. 

 मा.कळावे, 

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  ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती सभा 
कायप का मांक – २ 

 

दनांक – १८/०९/२०१५     वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक १८/०९/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 

अ) दनांक २१/०७/२०१५, ३०/०७/२०१५ व ३१/०७/२०१५ रोजी झाले या  

   सभेचा (कायप का मांक २१) सभावृ ांत कायम करणे. 
आ) दनांक ३०/०७/२०१५ व ३१/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का  

   मांक २२) सभावृ ांत कायम करणे. 
इ) दनांक १४/०९/२०१५ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १) 

   सभावृ ांत कायम करणे. 
 

--------- 
 

वषय .१)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर “ कायकार  अिभयंता ( व ुत)”   
अिभनामाची ८ पदे पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या 
वेतन ेणीम ये शासन मंजूर स थतीत र  असलेले १ पद पदो नतीने 
भरणेकर ता द.१७/०६/२०१५ रोजी पदो नती सिमती सभा आयो जत 
कर यात आली होती.  तुत या पदो नती सिमतीने “ कायकार  अिभयंता 
( व ुत)” पदावर पदो नती दे यासाठ  अहताधारक “ उप अिभयंता ( व ुत)”  
पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, सेवाजे ता, गोपनीय अहवाल, 
आर ण व अनुभव कालावधी इ. सेवा वषयक तपशील पडताळून ी.मोरे 
शिशकांत सखाराम यांना खुला (अनु.जाती) या वगामधून “ कायकार  
अिभयंता ( व ुत)”  या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन 
र. .६६०० या वेतन ेणीम ये किन  अिभयंता ( व ुत) पदाचे पद वकाधारक व 
पदवीधारक अशा वतं पणे सेवाजे ता सूची िस द करणेबाबत व यानुसार 
उपअिभयंता ( व ुत) पदावर पदो नती दे याबाबत म.ेउ च यायालयाम ये 
याय व  असलेली यािचका .२१४५/२००५ म ये होणा-या अंितम िनणयाचे 

अिधन राहून मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे यास  
िशफारस केली आहे. सबब मोरे शिशकांत सखाराम यांना खुला (अनु.जाती) या 
वगामधून “ कायकार  अिभयंता ( व ुत)”  या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – 
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३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२)  मनपाच ेजोग महाराज उ ानातील लॉनचे नुतनीकरण करणे कामीचे र कम 

           .१७,७६,६५०/- (अ र  र. .सतरा लाख शहा र हजार सहाशे प नास फ ) 
चे पुवगनणप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय .३)  आळंद  नगरप रषदेचे नगरा य  यांनी यांचे द.१३/०७/२०१५ रोजीचे  

  मा.महापौर व मा.आयु  यांना दले या िनवेदनानुसार मा.हर त लवादाने 
आळंद  नगरप रषदेस या क प उभारेपयत कच-याची पयायी यव था 
करणेचे आदेश द याने तसेच आळंद  ह  ितथ े  असून लाखो भा वक शहरात 
येत असतात  तसेच ल नसराईत येणा-या भा वकांचा  वचार करता कचरा 

येची सु वधा तयार होईपयत मोशी कचरा डेपो येथे कचरा टाक यास 
परवानगी मािगतलेली आहे.  यापूव  आळंद  नगरप रषदेने  द.२८/०३/२००८ 
व द.१०/०५/२०१३ रोजीचे प ा वये मनपाचे मोशी कचरा डेपो येथे कचरा 
टाकणेस परवानगी मािगतली होती.  यानुसार थमत: आळंद  नगरप रषदेस 
द.३०/०६/२००८ अखेर पयत एकूण ८४१.६१० मे.टन कचरा ती कलो ५० 
पैसे या माणे काह  अट  व शत नुसार मोशी कचरा डेपोम ये टाकणेत आला 
होता.  तसेच द.०६/०६/२०१२ ते १२/०६/२०१२ या कालावधीम ये ती दनी 
सुमारे ८ मे.टन इतका कचरा र. .२५६/- ित टन या माणे आकारणी क न 
काह  अट  व शत वर परवानगी देणेत आली होती.  याकामी याचे माफत 
एकूण ८० मे.टन कच-यासाठ  र. .२०,४८०/- इतके शु क मनपा 
कोषागाराम ये जमा करणेत आले होते,  परंतु य ाम ये आळंद  
नगरप रषदेमाफत द.०६/०६/२०१२ व द.०८/०६/२०१२ या कालावधीम ये 
एकूण६.९५ मे.टन इतका कचारा मोशी कचरा डेपोम ये टाकणेत आला होता. 
उपरो  बाबींचे अवलोकन करता आळंद  नगरप रषदेची स थतीमधील 
लोकसं या व तरंगती लोकसं येनुसार कच-याचे माणाम ये वाढ झा याचे 
दसून येते.  मनपाचे प रसराम ये दैनं दन िनमाण होणा-या कच-याचे 
माणात देखील मोठया माणात वाढ होत आहे.  मनपा या कचरा डेपोमधील 

बहुतांश जागा वापरणेत आली असून उव रत जागा जा तीत जा त पुढ ल ३ ते 
४ वष कालावधीसाठ  वापरणे श य होईल.  मनपा या मोशी कचरा डेपो 
येथील उपल ध जागेचा वचार करता याच माणे शहराबाहेर ल कचरा मोशी 
कचरा डेपोम ये टाक यास थािनक लोक ितिनधींचा वरोध हो याची श यता 
अस याने आळंद  नगरप रषदेस कचरा टाकणेस परवानगी देणेबाबतचा 
धोरणा मक  िनणय होणे आव यक असून यास मनपा सभेची मा यता घेणे 
यो य होईल.  आळंद  नगरप रषदेचा िनमाण होणारा कचरा यांचे कड ल 

या क प पुण होईपयतचे कालावधीसाठ  मोशी कचरा डेपोम ये सशु क व 
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आव यक या अट  शत वर टाकणेबाबत धोरणा मक िनणय घे याकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .४) भोसर  मशानभुमीमधील व ुत दा हनीचे ठेका प दतीने चालन, देखभाल व 
दु तीचे काम करणे या कामा या र. .३३,४८,३३५/- ( अ र  र. .तेहतीस 
लाख अ ठेचाळ स हजार तीनशे प तीस फ  ) इत या सुधा रत खचास 
शासक य मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 

         
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  – १८. नगरसिचव वभाग 

मांक : नस/४/का व/६६६/२०१५ 

दनांक : १४/०९/२०१५ 

 
 
 


