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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                                                मांक : नस/४/का व/ ५४४ /२०१५ 
                                    दनांक : १७/०७/२०१५ 

 
 
 

ित,  
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

                   वशेष सभा दनांक २१/०७/२०१५ रोजी आयो जत  

        केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची वशेष सभा 

मंगळवार दनांक २१/०७/२०१५ 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 वशेष सभा 
कायप का मांक – २१ 

 

दनांक : २१/०७/२०१५        वेळ : दुपार ३.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची वशेष सभा मंगळवार 
दनांक २१/०७/२०१५ रोजी दुपार ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

----------    

 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर “ ी रोग व सूतीशा  त ”  

          अिभनामाची ४ पदे पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६००/- या 
वेतन ेणीम ये शासन मंजूर असून स थतीत र  असलेले एक पद 
पदो नतीने भरणेकर ता दनांक १७/०६/२०१५ रोजी पदो नती सिमती सभा 
आयो जत कर यात आली होती.  तुत या पदो नती सिमतीने “ ी रोग व 
सूतीशा  त ”  पदावर पदो नती दे यासाठ  अहताधारक “वै क य अिधकार ”  

पदावर ल अिधका-याची शै णीक अहता, सेवाजे ता, गोपनीय अहवाल, आर ण 
व अनुभव कलावधी इ. सेवा वषयक तपिशल पडताळून डॉ.जॉन वलसा सुिनल 
यांना खुला या वगामधून “ ी रोग व सूतीशा  त ” या पदावर पे बॅ ड 
र. .१५६०० – 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) भाग .७ च-होली मधील चो वसावाड  या भागातील आर ण .२/२५ हे 

पा या या उंच टाक साठ  मनपाचे भागश: मंजूर वकास आराखडयाम ये आहे. 
यापैक  पा या या टाक साठ  ३१५२ चौ.मी.व र ता ३४८ चौ.मी. असे एकूण 

३५०० चौ.मी. जागा मनपाचे ता यात मा.उपसंचालक नगररचना यांचे दनांक 
३१/०३/२०१२ चे प ा वये घे यात आलेली आहे.  आर ण .२/२५ चे एकूण 
जागेपैक  साधारण ५०% जागा स थतीत ता यात आलेली अस याने सदरचे 
मनपाचे जागेवर अित मण होऊ नये या कर ता या वभागाकड ल 
(िन.नो. .७/६९-२०१३-१४ िन.र. .१४,००,००२/-) सदरचे जागेस िसमािभंत 
बांध याचे कामाचे आदेश द.२१/०७/२०१४ अ वये १२ म हने मुदतीने दे यात 
आलेले आहेत.  स थतीत सदरची ५०% ता यात आले या जिमनीवर 
िसमािभंत बांधणेसाठ  कुठलाह  पाहोच र ता अ त वात नाह .   आर त 
जागेपयत जाणेसाठ  र ता नसलेने ता यात आले या ५०% जागेवर काम सु  
करता येत नाह .  तर  सदरचे काम या ठकाणी जाणेसाठ  र ता झालेनंतर चालू 
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करता येईल.  तथा प मा.नगरसद य यांनी सदरचे काम स थतीत च-होली 
येथील पा याची टाक वर करावे असे सुच वले आहे. (िचंचवड देव थान या 
जागेवर या पूव च महारा  जीवन ािधकरणा या जु या टाक जवळ मनपा माफत 
पा याची टाक  बांधणते आलेली आहे) पा याची टाक चे सुर तते या ीने 
सदरचे जागेवर हणजेच देव थानचे जागेत वर नमुद के या माणे चो वसावाड  
ऐवजी च-होली टाक  येथे िसमािभंत बांधणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक २८१२ दनांक २०/०८/१९९४ अ वये 

डॉ.एस.एस.गोरे, पशुधन वकास अिधकार  यांची सेवा सावजिनक हतासाठ  
महानगरपािलका अ थापनेवर वलीन करणेत आलेली आहे.  पशुवै क य 
वभागाम ये “ पशुवै क य अिधकार  ” १९९८ पासून महानगरपािलका 
आ थापनेवर वग-२ या ेणीम ये  “शाखा मुख” हणून कायरत आहेत.  
पशुवै क य अिधकार  यांचा खाजगी दवाखाना नाह  अथवा ते खाजगी यवसाय 
कर त नस यामुळे वै क य े ातील सव मे डकल ऑ फसस यांना या माणे 
यवसायरोध भ ा दला जातो या माणे िनयमांनुसार पशुवै क य अिधकार  
यांना यवसायरोध भ ा स या दे यात येत आहे आ ण या पुढे देखील 
यवसायरोध भ ा देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणे बाबत वचार करणे. 

 
                                                                                            
 

                                                                                                
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५४४/२०१५ 

दनांक : १७/०७/२०१५ चे लगत. 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 

 


