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

कायप का मांक - ०२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – ०६/११/२०२०                       वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०६/११/२०२० 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. तसेच काह  स मा.सद य ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

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

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे  

४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५. मा.पौ णमा र वं (आ पा)सोनवण े

६. मा.अिमत राज  गावडे 
 
         या िशवाय 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)  ी.राज  राणे पदनाम-कायकार  अिभयंता यांचे बढतीबाबत – मा.सुजाता पालांडे ,   
           मा.संिगता भ डव ेयांचा ताव. 
वषय .२) शासनाने मंजूर केले या सेवा वेश िनयम व मंजुर आकृतीबंधानुसार उप अिभयंता  
          (पयावरण) हे अिभमानाचे र  पद पदो नती ारे भरणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे,  
          मा.पौ णमा सोनवणे यांचा ताव. 
वषय .३) र याचे डांबर करण करणेबाबत.- मा.पौ णमा सोनवणे, मा.अनुराधा गोफण ेयाचंा 
ताव.  

वषय .४) म.न.पाचे धमवीर संभाजी महाराज उ ानाचे लॉनचे नुतनीकरण करणेचे कामकाज बापुजी  
          बुवा उ ान थेरगांव येथे करणेबाबत.- मा.पौ णमा सोनवणे, मा.संिगता भ डवे यांचा 

ताव. 
वषय .५) भाग .६ मधील चौकांचे सुशोिभकरण करण.े- मा.सुजाता पालांडे, मा.पौ णमा सोनवणे  
          यांचा ताव. 
वषय .६) भाग .३२ मधील वसंतदादा पाट ल पुतळा व प रसर सुशोिभकरणे करणे या  
           कामा या जागेत बदल करणेबाबत. – मा.सुजाता पालांडे, मा.पौ णमा सोनवणे यांचा  
           ताव. 
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वषय .७) भाग .२५ वाकड आ. .४/११ जकात नाकाचे जागेसाठ  िसमािभंत घालणे या    
  कामास मुदतवाढ घेवून सदर कामातून वाकड आर ण .४/२३ येथील    
  आर णा या जागेत वग खो या बांधणे व इतर थाप य ्    वषयक कामे 
करणे या   
  कामास(साईट बदलास) मा यता िमळणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे , मा.संिगता  
  भ डवे यांचा ताव. 

 वषय .८) ऐनवेळचा वषय दाखल क न घेवून मा यता िमळणेबाबत.-मा.सुजाता पालांडे,  
                  मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 

--------- 
 

खालील माणे सुचना मांड यात आली 
 

सुचक – मा.अिमत गावडे             अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा. वधी सिमतीची शु वार दनांक ६/११/२०२० रोजी 
होणार  पा क सभा(कायप का मांक ०२) दनांक १०/१२/२०२० रोजी दुपार १२.००वा.पयत 
तहकूब करणेत यावी. 

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

 
सभापती – सदर सभा ह  गु वार द.१०/१२/२०२० रोजी दुपार १२.०० वाजेपयत सभा तहकूब  

                              करणेत येत  आहे. 
 
 

( वीनल क पल हे  े) 

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 - ०२ 
सभावृ ांत 

( ०६/११/२०२० ची तहकूब सभा ) 

दनांक – १०/१२/२०२०                                 वेळ – दुपार १२.०० वा. 
     
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०६/११/२०२० ची  तहकूब 
सभा गु वार दनांक १०/१२/२०२० रोजी दुपार १२.०० 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. तसेच काह  स मा.सद य ह ड ओ 
कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  
   

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

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५. मा.पौ णमा र वं (आ पा) सोनवण े

६. मा.अिमत राज  गावडे 
       

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

---------- 
खालील माणे सुचना मांड यात आली 

 
सुचक – मा.अिमत गावडे             अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा. वधी सिमतीची गु वार दनांक १०/१२/२०२० रोजी 
होणार  पा क सभा(कायप का मांक ०२) दनांक १४/१२/२०२० रोजी दुपार २.००वा. पयत 
तहकूब करणेत यावी. 

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

सभापती – सदर सभा ह  सोमवार द.१४/१२/२०२० रोजी दुपार २.०० वाजेपयत सभा तहकूब  

                              करणेत येत  आहे. 
( वीनल क पल हे  े) 

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 - ०२ 
सभावृ ांत 

( द.०६/११/२०२० व १०/१२/२०२० ची तहकूब सभा ) 

दनांक – १४/१२/२०२०                                 वेळ – दुपार २.०० वा. 
     

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक १०/१२/२०२० ची  
तहकूब सभा सोमवार दनांक १४/१२/२०२० रोजी दुपार २.०० 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. तसेच काह  
स मा.सद य ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  

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

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५. मा.पौ णमा र वं (आ पा) सोनवण े
       

            या िशवाय मा.लोणकर- उप आयु , मा.िलमण- .कायालय अिध क तथा उपनगरसिचव   
      हे अिधकार  सभेस  उप थत होते. 

 
अ) दनांक १५/०५/२०२०(दु .३.००वा.),०८/०६/२०२०(दु .१.००वा),१२/०६/२०२०(दु .१२.००वा) 
रोजी  
    झाले या सभेचा (कायप का मांक १६) सभावृ ांत कायम  करणेत आ याचे     
    मा.सभापती यांनी कट केले. 
आ) दनांक २३/१०/२०२० रोजी झाले या वशषे सभेचा (कायप का मांक ०१) सभावृ ांत  
    कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

 
--------- 

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

ठराव मांक -  २           वषय मांक - ०१ 
दनांक - १४/१२/२०२०          

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                    अनुमोदक : मा.संिगता 
भ डव े
संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 

वषय- ी.राज  राणे पदनाम-कायकार  अिभयंता यांचे बढतीबाबत… 
 

          वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
 



5 
 

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

 

ठराव मांक -  ३          वषय मांक - ०२ 
दनांक - १४/१२/२०२०          

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                अनुमोदक : मा.पौ णमा सोनवण े
     संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.पौ णमा सोनवण ेयांचा ताव. 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वभागांकर ता व वध संवगातील पदे िनमाण 
कर यास व महानगरपािलके या आकृतीबंधास दनांक ३० ऑग ट २०१९ रोजी नगर वकास 
वभागाकड ल शासन िनणयानुसार मा यता िमळालेली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
व वध पदावर नोकरभरती व पदो नती देणेकर ता महारा  शासनाने दनांक १८/०२/२०२० रोजी 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० मंजूर 
केलेले आहेत. सदरचे सेवा वेश िनयमानुसार महानगरपािलकेतील यापुढ ल नोकरभरती, 
पदो न या व आ ािसत गती योजना लागू होणार अस याबाबत महानगरपािलकेने दनांक 
२८/०५/२०२० रोजी प रप क िस  केलेले आहे. दनांक ११/०९/२०२० अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या शासन वभागामाफत उपअिभयंता (पयावरण) व उपअिभयंता (वाहतुक 
िनयोजन) अिभनामां या या पदावंर पदो नती देणेकर ता प रप क िस  करणेत आलेले आहे. 
सदर प रप कातील अनु मांक ‘अ’ नुसार उपअिभयंता (पयावरण) या पदाची शै णक अहता 
पयावरण अिभयां क  शाखेतील पदवी / पद यु र पदवी अशी असुन पदो नतीचे माण १००% 
असे आहे. तर  शासनाने मंजुर केले या सवेा वेश िनयम व मंजुर आकृतीबंधानुसार उपअिभयंता 
(पयावरण) या अिभनामाची पदे १०० % पदो नती ारेच भरणकेामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक -  ४          वषय मांक - ०३ 
दनांक - १४/१२/२०२०          

सुचक : मा.पौ णमा सोनवण े                अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफण े
     संदभ : मा.पौ णमा सोनवण,े मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

 िन वदा . ४२/२७/२०१९-२० अ वये मे.साई भा क श स यांचे माफत साने चौक 
ते िशवरकर चौक र याचे डांबर करण कामामधील िश लक डांबर करणाचे काम हे संतकृपा 
हौ.सोसा., हे ेवाड  मधील ३०० मीटर व भावे र  हौ.सोसा., मोरेव तीमधील २५० मीटर 
र याचे डांबर करण क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

 

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

ठराव मांक -  ५          वषय मांक - ०४ 
दनांक - १४/१२/२०२०          

सुचक : मा.पौ णमा सोनवण े                अनुमोदक : मा.संिगता भ डव े
     संदभ : मा.पौ णमा सोनवण,े मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
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  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका उ ान वभागामाफत िन वदा नोट स .१०/२०१८-१९ 
अ वये धमवीर संभाजी महाराज उ ानाचे लॉनचे नुतनीकरण करणेकामी मे.जी.बी.ए टर ायजेस 
यांना िन वदा र कम .२०,७६,६३७/- पे ा २०.४०% पे ा कमी (र. .१६,५३,००३) दराने ६ 
म हने कालावधीसाठ  मा. थायी सिमती ठराव .५६६८ द.१८/०९/२०१९ अ वये खचास 
मा यता दे यात आलेली आहे. सदर ठकाणी थाप य उ ान वभागाचे थाप य वषयक 
कामकाज २ वषाचा कालावधी लागणार अस याने सदरचे कामकाज धमवीर संभाजी महाराज 
उ ानाचे लॉनचे नुतनीकरण करणेचे कामकाज बापुजी बुवा उ ान, थेरगांव येथे कर यास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 

ठराव मांक -  ६          वषय मांक - ०५ 
दनांक - १४/१२/२०२०          

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                अनुमोदक : मा.पौ णमा सोनवण े
     संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.पौ णमा सोनवणे यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े य काय े ातील भाग .६ मधील चौकांचे 
सुशोिभकरण करणेचे काम मे.संकेत रामदास गायकवाड यांना . था/िन/क-मु य/४२७/२०१९ 
द.१९/१२/२०१९ चे आदेशा वये देणेत आललेे आहे. सदर कामातुन र. .४,००,०००/-चे काम 
न वन भोसर  णालय येथे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
 

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

 

ठराव मांक -  ७          वषय मांक - ०६ 
दनांक - १४/१२/२०२०          

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                अनुमोदक : मा.पौ णमा सोनवण े
     संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.पौ णमा सोनवणे यांचा ताव. 

             भाग .३२ मधील वसंतदादा पाट ल पुतळा व प रसर सुशोिभकरण करणे या 
कामा या जागेत बदल करणे. िन वदा .९/९५-२०१९-२० चे िन वदेचे काम करणेत येत आहे. 
यानुसार सदर ठकाणी पुतळयाचे सुशोिभकरण करणे व प रसर वकिसत करणे हे काम पूण 

झालेले आहे. सदर िन वदा रकमेतील अंदाजे र. .६०००००/- िश लक आहे. उव रत रकमेतून 
मा.नगरसद य यां या मागणी ारे भाग .३२ सांगवी म ये इतर थाप य वषयक कामे 
करणेस तसेच वसंतदादा पाट ल पुतळा व प रसर सुशोिभकरण करणे या कामा या जागेत बदल 
करणे या कामा या थळबदलास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
 

                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ८          वषय मांक - ०७ 
दनांक - १४/१२/२०२०          

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                अनुमोदक : मा.संिगता भ डव े
     संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 

  भाग .२५ वाकड आ. .४/११ जकात ना याचे जागेसाठ  िसमािभंत घालणे (िन वदा 
.७५/०३/२०१७-१८ व िन वदा र. .२,०९,१५,९३८/-) चे कामाचे आदेश ठेकेदार मे.राहुल 

क शन यांना द.०७/०६/२०१८ रोजी देणेत आलेले आहे. कामाचे आदेश ा  होताच 
ठेकेदार यांनी य  कामास सु वात केली असता आर णा या जागे या ह ब ल थािनक 
शेतकर  यांनी आ ेप घेतलेमुळे काम करता आले नाह . सदर आर णा या जागेचे मनपा या 
नगररचना व वकास वभागामाफत िसमांकन क न घेणेत आले. तदनंतर तेथील आर णाची 
ह  कायम क न द.०४/०३/२०१९ रोजी िसमािभंत बांधणेचे कामास सु वात करणेत आली 
यानुसार ता यात आले या जागेत ४०% सीमािभंत बांधणेचे काम करणेत आलेले आहे.परंतु 

मा.महानगर आयु  तथा मु य कायकार  अिधकार , पुणे महानगर देश वकास ािधकरण, 
पुणे यांनी यांचेकड ल प  .EG/िश हमेरे/२.१९/ . .२/३६७/शाखा-१, द.२४/०७/२०१९ 
अ वये हंजवड -िशवाजीनगर पुणे मे ो लाईन क प-३ चे काम सु  असुन हंजवड  कडून 
िशवाजीनगर चौक माग सदर माग करणाचे भुजबळ चौक (वाकड) येथे रा.म.४ लगत पु या या 
दशेने वळण ता वत आहे व भुजबळ चौका या पुढे उज या बाजूस पंपर -िचंचवड 
महानगरपािलके या जागेत मे ो टेशन घेणेसाठ  तां क तपासणी चालू आहे. स थतीत 
महापािलके या या जागेत संर ण िभंतीचे (Compound Wall) काम सु  केले अस याचे 
िनदशनास येत आहे. मे ो क पासाठ  ाधा याने शासना या ता यातील जागेत टेशन व जीने 

ता वत कर यात येणार अस याने महानगरपािलका माफत या ठकाणी चालु अस याने काम 
थांब वणे बाबत कळ वले आहे. यानुसार सदर ठकाणी सीमािभंत बांध याचे थांब व यात आले 
आहे. भाग .२५ वाकड गावठाण येथे मनपा ची मुलांची ाथिमक शाळा आहे. सदरची शाळा 
इमारत ह  ४५.०० मी.र ता ं द करणाणे बाधीत होत आहे. यापुव  ४५.०० मी.ड पी र ता 
ं द करणात शाळे या वग खो या BRTS वभागामाफत पाड यात आलेले आहे, यामुळे तेथील 
मुलांची गैरसोय होत आहे. तथापी सदर शाळेला लागुन असले या मौजे वाकड स ह न.१६९ पैक  
येथील आर ण .४/२३ ाथिमक शाळेचे आर ण असुन या आर णा या जागेत भाग 
.२५ वाकड आ. .४/११ जकात ना याचे जागेसाठ  सीमािभंत घालणे या कामातुन शाळेतील 

मुलांक रता वग खो या बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे बाबत मा.नगरसद यांची 
मागणी आहे. सदर कामाचे आव यकता ल ात घेता भाग .२५ वाकड आ. .४/११ जकात 
ना याचे जागेसाठ  सीमािभंत घालणे (िन.नो. .७५/०३/२०१७-१८) या कामाची मुदत संपु ात 
येत असुन यास मुदतवाढ घेवुन या कामा या िन वदेतुन सदर या वग खो या बांध यात येऊ 
शकतील. स  थतीत िन वन िन वदा काढुन काम करणे श य नाह . सदर कामा या िन वदा 
दर २२.६६% कमी अस याने सदर कामा या िन वदेतुन वग खो या बांधणे व इतर थाप य 
वषयक कामे के यास मनपाचे कोणतेह  आिथक  नुकसान  होणार  नसुन  फायदाच  होणार 
आहे.  तथापी  भाग  .२५ वाकड आ. .४/११ जकात ना याचे जागसेाठ  सीमािभंत घाल याचे 



8 
 

कामास द.३१/०३/२०२१ पयत मुदतवाढ देवुन सदर कामातुन मा.नगरसद य यांचे 
मागणीनुसार या कामामधुन शाळे या मुलांक रता आर ण .४/२३ येथे वग खो या बांधणे व 
इतर थाप य वषयक कामे कर या या कामास (साईट बदलास) मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

 

ठराव मांक -  ९          वषय मांक - ०८ 
दनांक - १४/१२/२०२०          

सुचक : मा.सुजाता पालांडे                अनुमोदक : मा.संिगता भ डव े
     संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ थापनेवर सह आयु  (Joint Commissioner) 
अिभनामाचे एक पद मंजूर असून र  आहे. शासनाने महापािलकेतील व वध पदां या भरती ये 
कर ता सेवा(सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० मंजूर केल ेआहेत. यानुसार सह आयु  
पदाची पदो नतीकामीची अहता पुढ ल माणे आहे. 

संवग पदनाम नेमणूक ची प दत नेमणूक कर ता अहता 
शासक य सेवा ेणी-१ सह आयु  पदो नती १००% १) मा यता ा  व ापीठा या 

कोण याह  शाखेचा पदवीधर, सह 
आयु  पदा या किन  पदावर ल 
कमान ३ वषाचा अनुभव आव यक 

      सह आयु  पदाक रता शासनाने पदो नतीकामी िन त केले या अहतेम ये प ता दसून येत 
नाह . याम ये प ता आणणे आव यक आहे. सह आयु  पदावर पदो नतीने नेमणूक कामी किन  
पदाम ये (Feeder Cadre)  उप आयु  आ ण नगरसिचव या MMC Act Sec 45 अंतगत शासक य 
संवगातील समक  पदांचा समावेश आहे. सबब, सह आयु  पदावर पदो नतीने नेमणूक कामी सेवा 
िनयम अिधक प  हो या या ीने खालील माणे अहता िन त कर यास मा यता दे यात येत 
आहे. 

पदो तीकामी सुधा रत अहता 
संवग पदनाम नेमणूक ची प दती नेमणुक करीता सुधा रत अहता 

शासक य 
सेवा  ेणी- १ 

सह आयु  
(Joint 
Commissioner) 

पदो नती १००% १) मा यता ा  कोण याह  व ापीठाचा  
    पदवीधर 
१) MMC Act Sec.45 अंतगत शासक य 

संवगातील उप आयु  अथवा 
नगरसिचव या गट-अ मधील सह 
आयु  पदाचे किन  समक  पदावर ल 
कमान ०३ वषाचा अनुभव आव यक 
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‘अित र  आयु ’ या पदाक रता शासनाने MMC Act Sec.45 अंतगत शासक य संवगातील उप 
आयु  अथवा नगरसिचव या पदांवर काम करणा-या सेवा ये  अिधका-यांची नेमणूक करणेबाबतची 
अहता शासन िनणया ारे िन त केली आहे. सबब सह आयु  हे अित र  आयु  पदाचे किन  पद 
अस याने या पदाक रताह  उपरो  नमूद माणे अहता िन त करणे उिचत होणार अस याने MMC 
Act Sec.45 अंतगत महापािलका अ थापनेवर शासक य संवगातील उप आयु  अथवा नगरसिचव 
या किन  पदांवर (Feeder Cadre) काम करणा-या सेवा ये  अिधका-यांची पदो नतीने नेमणूक 
करणेकामी अहता िन त / वयं प  कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच उप आयु  
अथवा नगरसिचव या समक  पदांवर ल िनवड सिमतीने वह त प दतीने िनवड केले या सेवा ये     
अिधका-याची नेमणूक मा. वधी सिमती आ ण मा.महापािलका सभे या मा यतेकामी शासनामाफत 

ताव ठेवून रतसरपणे मा.महापािलका सभे या मा यतेने कर यास आ ण सेवा ये  अिधका-यास 
पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणते येत आहे. सभावृ ातं कायम होणचेी वाट न पाहता 
ठरावापर्माण ेकायवाह  करणते 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/३७७/२०२०  
दनांक :  १८/१२/२०२० 

                                                             
(गोरखनाथ िलमण) 

.कायालय अिध क तथा       
उप-नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  ४११ ०१८. 
 

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