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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०४/०५/२०२०                                          वेळ – दुपार ३.०० वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०४/०५/२०२० रोजी दुपार ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

 १.  मा.अ नी िभमा बोबडे  - सभापती 
  २. मा.घोलप कमल अिनल 

 ३. मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 
  ४. मा.पवार मिनषा मोद 

  ५. मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

 ६. मा.उषा संजागे वाघेरे(पाट ल) 
 ७. मा.काळे उषा दलीप 
 ८. मा.सुल णा राजू धर 
 ९. मा. मोद कुटे 
 

     

       या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------  
 
 
     उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 
 

वषय .२) स मा.नगरसद य / स मा.नगरसद या यां या रजा मंजूर करणेबाबत. –  
           मा.सुल णा धर , मा.मिनषा पवार यांचा ताव. 
वषय .३) भाग .८ इं ायणीनगर म ये ठक ठकाणी चौकाम ये युर स बस वणे व  
           सुशोिभकरणाची कामे करणेबाबत. – मा.कमल घोलप , मा.अनुराधा गोरखे यांचा  
           ताव. 
वषय .४) मु य उ ान अिध क या पदावर पदो नती देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  
           िशफारस करणेबाबत. – मा.अनुराधा गोरख,े मा.मिनषा पवार यांचा ताव. 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 

सुचक – मा.सुल णा धर     अनुमोदक – मा.मिनषा पवार 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वधी सिमतीची दनांक ०४/०५/२०२० ची पा क 
सभा शु वार दनांक ०८/०५/२०२० रोजी दुपार  १२.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
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सभापती - शु वार दनांक ०८/०५/२०२० रोजी दुपार  १२.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत  

          येत आहे. 
 

                         (अ नी िभमा बोबडे) 

                       सभापती 
                  वधी सिमती 

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

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०४/०५/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०८/०५/२०२०                              वेळ – दुपार १२.०० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची द.०४/०५/२०२० ची तहकूब 
सभा शु वार दनांक ०८/०५/२०२० रोजी दुपार १२.०० वाजता महापािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 

  १.  मा.अ नी िभमा बोबडे  - सभापती 
  २. मा.घोलप कमल अिनल 

 ३. मा.पवार मिनषा मोद 

  ४. मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
     

       या िशवाय  मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.राजेश आगळे- शासन अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------  

ठराव मांक – ३४         वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०८/०५/२०२०     वभाग – शासन 
सुचक : मा.कमल घोलप     अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 

 संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३७८/२०२० द.१८/०३/२०२० 
     वषय - पं.िचं.महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील पद यु र  
              सं थेकर ता थायी आ थापनेवर ल गट – अ सवंगातील र  पदे सरळसेवा  
              वेशाने भरणेबाबत. 

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
 

ठराव मांक – ३५          वषय मांक - ०२ 
दनांक – ०८/०५/२०२०      

सुचक : मा.सुल णा धर       अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 
        कोरोना वषापणूचा(COVID-19) दादूभाव रोख यासाठ  शासनाकडून तसेच महानगर 
पािलकेमाफत व वध उपाय योजना राब व यात येत आहेत. या अनुषंगाने शासनाचे जमावबंद / 



 4 
संचारबंद  आदेश वचारात घेता माहे माच २०२० आ ण ए ल २०२० या दोन म ह यांम ये 
मा.महापािलका सभा तहकूब कर यात आ या आहेत. करोना वषाणूचा(COVID-19) ादूभाव 
रोख यासाठ  शासनाने जमावबंद  / संचारबंद  लागू केली अस याने    ब-याचशा स मा.सद य / 
स मा.सद या यांना मा.महापािलका सभांना माहे माच २०२० आ ण माहे ए ल २०२० म ये उप थत 
राहता आले नाह . अशा सव स मा.नगरसद य आ ण स मा.नगरसद या यां या माहे माच २०२० 
आ ण माहे ए ल २०२० या रजा मंजूर कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच या कालावधीम ये 
मा. वशेष सिम यां या काह  स मा.सद यांना देखील मा. वशेष सिम यां या बैठकांना उप थत 
राहता आले नस याने यां या रजा मंजूर कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 

 

ठराव मांक – ३६        वषय मांक - ०३ 
दनांक – ०८/०५/२०२०      

सुचक : मा.कमल घोलप      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 
     भाग .८ इं ायणीनगर म ये ठक ठकाणी  चौकाम ये युर स बस वणे व 
सुशोिभकरणाची कामे करणे(िन वदा .१०१/१/२०१७-१८) या कामातुन र. .१४,६५,०००/- र कमेचे 
युर सचे काम इ. े य कायालया या मागील के टंग रंक मैदान येथ ेकरणेस काय र मा यता 

देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – ३७        वषय मांक - ०४ 
दनांक – ०८/०५/२०२०      

सुचक : मा.अनुराधा गोरखे     अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 
      ी.सुरेश पुंडिलक साळंुके , मु य उ ान अिध क हे माहे फे ुवार  २०२० अखेर िनयत 
वयोमानानुसार सेवा िनवृ  झालेले असून सदरचे पद र  झालेले आहे. सदर मु य उ ान अिध क 
या पदावर उ ान अिध क पदावर ल कायरत कमचा-यांपैक  ी.द ा य नामदेव गायकवाड, उ ान 
अिध क हे सेवाजे  असुन सदर पदाकर ता आव यक शै णक व अनुभव अहता धारण कर त 
आहेत. तर  मु य उ ान अिध क या पदावर ी.द ा य नामदेव गायकवाड(उ ान अिध क) यांची 
पदो नतीने नेमणुक करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 
 
 

(अ नी िभमा बोबडे) 

सभापती 
वधी सिमती                                                        

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१७१/२०२० 
दनांक : ०८/०५/२०२०         

         

                                                             
                                                                                                     ( उ हास बबनराव जगताप ) 

                      नगरसिचव 

                                                                                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                   पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


