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

कायप का मांक - ०९ 
सभावृ ांत 

दनांक – १९/०३/२०२१                वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१९/०३/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे 
स मा.सद य सभागृहात उप थत होते.  
 

१. मा. वीनल क पल हे  े -  सभापती 
२. मा.भ डवे संिगता राज  

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४. मा.चौगुले सीमा द ा य 

५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६. मा.सुल णा राजू धर 

७. मा.पौ णमा र वं (आ पा)सोनवणे 
 

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

---------- 
 
   उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 
 
वषय .१) किन  अिभयंता थाप य यांची िनयमीत वेतन ेणीत नेमणूक चे आदेश काढणेबाबत.-  
          मा.सुजाता पालांडे, मा.सीमा चौगुले यांचा ताव. 
वषय .२) भाग .३१ येथील कामाचे थळ बदलाबाबत.- मा.अनुराधा गोफणे, मा.सुल णा धर  
          यांचा ताव. 

--------- 
अ)  दनांक ०५/०३/२०२१  रोजी   झाले या  सभेचा (कायप का मांक  ०८) सभावृ ांत 

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
         ---------- 

   सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आललेे वषय घेणेत आल.े 
 

ठराव मांक - २९          वषय मांक - ०१ 
दनांक - १९/०३/२०२१          

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                     अनुमोदक : मा.सीमा चौगुले 
     संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.सीमा चौगुल ेयांचा ताव. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  . शा/२/का व/९६६/२००४ द.२८ जुन २००४ 
अ वये किन  अिभयंता थाप य पदाची अहता धारण करणा-या थाप य अिभयां क  
सहा यक पदावर ल कमचा-यांची ेणीवाढ केले या व किन  अिभयंता थाप य पदावर िनयु  
केले या सदर आदेशातील अ. .१ ते ११ कमचा-यांची यां या दनांक २८/०६/२००४ पासून 
किन  अिभयंता थाप य यांची िनयमीत वेतन ेणीत नेमणूक चे आदेश काढ  यास काय र 
मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ३०          वषय मांक - ०२ 
दनांक - १९/०३/२०२१          

सुचक : मा.अनुराधा गोफणे                     अनुमोदक : मा.सुल णा धर 
     संदभ : मा.अनुराधा गोफणे, मा.सुल णा धर यांचा ताव. 

भाग .३१ मधील िन वदा .२७/११/२०१९-२० नुसार िनळू फुले नाटयगृहामधील 
थाप य वषयक कामे कर याचे काम काढ यात आले होते. तर  सदर कामामधून काह  

आव यक व तातड ची कामे इतर ठकाणी कर यात आली आहेत. सदर कामास थळ बदल 
कर यात आला आहे. सदर थळ बदलास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

 

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

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

( वीनल क पल हे  े) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१८२/२०२१  
दनांक : २३/०३/२०२१ 

                                                                                                       
(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.                 


