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

कायप का मांक - ८ 
सभावृ ांत 

दनांक - १८/०८/२०१८                                   वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१८/०८/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० 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.माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई  - सभापती 
  २. मा.पवार मिनषा मोद 

        ३. मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

        ४. मा.लांडगे राज  कसनराव 

        ५. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

  ६. मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

        ७. मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाणे  

  ८. मा.कदम िन कता अजुन 

  ९. मा.अड.सिचन सुरेश भोसले 
 

        या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.मोरे – कायकार  अिभयंता, मा.आगळे – 
शासन अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------  
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.सिचन भोसले            अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 
 
       भारताचे माजी पंत धान अटल बहार  वाजपेयी यांचे नुकतेच िनधन झाले अस याने यांना 
आज या सभेत दांजली वाहून आजची सभा शु वार द. २४/०८/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० वा. 
पयत तहकूब करणेत यावी.  

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 
 
सभापती - शु वार द. २४/०८/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 
   (माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई) 

      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 - ८ 
सभावृ ांत 

( दनांक १८/०८/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २४/०८/२०१८                                   वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक १८/०८/२०१८ ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक २४/०८/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० 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.माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई  - सभापती 
  २. मा.पवार मिनषा मोद 

        ३. मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

        ४. मा.लांडगे राज  कसनराव 

        ५. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

        ६. मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाणे  

  ७. मा.कदम िन कता अजुन 

        या िशवाय मा.डॉ.आ ीकर – अित.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.साळवे –
अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.मोरे– कायकार  अिभयंता, मा.आगळे – शासन अिधकार , 
मा.जगताप – भांडार अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------  

              दनांक ०३/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 

ठराव मांक - ३१         वषय मांक - ०१ 
दनांक - २४/०८/२०१८         वभाग – शासन 

सुचक : मा.सांगर गवळ          अनुमोदक : मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३३४/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

वषय – “ऍने थिशयालॉ ज ट (भूलत )” अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने भरणेकामी कमचार     

        िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांना िनयु  देणेस मा यता िमळणेबाबत. 
                वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक - ३२        वषय मांक - ०२ 

दनांक - २४/०८/२०१८              वभाग – शासन 

सुचक : मा.उषा ढोरे        अनुमोदक : मा.मिनषा पवार 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/३३५/२०१८, द.३१/०३/२०१८ 

वषय – “ ीरोग व सुतीशा  त ” अिभनामाचे पद सरळसेवा वेशाने  

        भरणेकामी कमचार  िनवड सिमतीने िशफारस केले या उमेदवारांना िनयु  देणेस मा यता  
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        िमळणेबाबत. 

वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ३३        वषय मांक - ०३ 

दनांक - २४/०८/२०१८              वभाग – म.भांडार वभाग 

सुचक : मा.संिगता ता हाण े       अनुमोदक : मा.िन कता कदम 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/१२/का व/१७२/२०१८, दनांक -२७/०७/२०१८ 

वषय – भंगार ( िन पयोगी ) सा ह याचा िललाव करणेकामी मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ०३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ३४        वषय मांक - ०४ 

दनांक - २४/०८/२०१८              वभाग – ब व ुत 

सुचक : मा.उषा ढोरे        अनुमोदक : मा.संिगता ता हाण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ब ेका/ व/जा/१२६/२०१८, दनांक -०४/०८/२०१८ 

वषय – जु या तालेरा हॉ पटलची इमारत पाडून नवीन इमारत बांधण,े या कामातुन ेमलोक पाक  

        िचंचवड येथे न याने होणा-या पोिलस आयु ालया या इमारतीचे व ुत वषयक कामे  

        करणेस मा यता िमळणेबाबत.  

वषय मांक ०४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
    

      (माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई) 

      सभापती 
      वधी सिमती 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५५४/२०१८ 

दनांक : २८/०८/२०१८ 

                                                                                                     
(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. 


