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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 

मा. वधी सिमती सभा 
कायप का मांक – १९ 

सभावृ ांत 
 

दनांक : ०७/०३/२०१४                                              वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०७/०३/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील 
स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. जवळकर वैशाली राहल ू – सभापती 
२) मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 

३) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

४) मा. बारणे िनलेश हरामण 
  

यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे 
 

 शु वार दनांक २१/०३/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ पयत सभा तहकूब  करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
 

सभापती - शु वार दनांक २१/०३/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ पयत सभा तहकूब करणेत येत  

          आहे. 
 
 
 

      (जवळकर वैशाली राहलु ) 
        सभापती 
        मा. वधी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १९ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०७/०३/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक : २१/०३/२०१४                                             वेळ : सकाळ  ११.४५ वा. 
 

 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०७/०३/२०१४ 

ची तहकूब सभा शु वार दनांक २१/०३/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ वा. महानगरपािलके या 

शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. जवळकर वैशाली राहल ू – सभापती 
२) मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 

३) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 
 

 
यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 
 

मा.सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने शु वार  

            दनांक ०४/०४/२०१४ सकाळ  ११.४५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 
 

      (जवळकर वैशाली राहलु ) 
        सभापती 
        मा. वधी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १९ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०७/०३/२०१४ व २१/०३/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक : ०४/०४/२०१४                                           वेळ : सकाळ  ११.४५ वा. 
 

 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक २१/०३/२०१४ 

ची तहकूब सभा शु वार दनांक ०४/०४/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ वा. महानगरपािलके या 

शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. जवळकर वैशाली राहल ू – सभापती 
२) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 
 

 
यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 
 

मा.सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने सोमवार  

            दनांक २१/०४/२०१४ सकाळ  ११.४५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 
 

      (जवळकर वैशाली राहलु ) 
        सभापती 
        मा. वधी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १९ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०७/०३/२०१४, २१/०३/२०१४ व ०४/०४/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक : २१/०४/२०१४                                           वेळ : सकाळ  ११.४५ वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०४/०४/२०१४ 
ची तहकूब सभा सोमवार दनांक २१/०४/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. जवळकर वैशाली राहल ू – सभापती 
२) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा. जाधव साधना रामदास 

४) मा. शांत िशतोळे 

५) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

६) मा. काळजे िनतीन ताप 

७) मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
 

यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे                        अनुमोदक - मा. करण मोटे 
 

      शु वार दनांक ०२/०५/२०१४ रोजी सकाळ  ११.१५ पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

--------- 
 

मा.सभापती - शु वार दनांक ०२/०५/२०१४ रोजी सकाळ  ११.१५ पयत सभा तहकूब करणेत  येत आहे. 
 
 

      (जवळकर वैशाली राहलु ) 
        सभापती 
        मा. वधी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १९ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०७/०३/२०१४, २१/०३/२०१४, ०४/०४/२०१४ व २१/०४/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक : ०२/०५/२०१४                                           वेळ : सकाळ  ११.१५ वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक २१/०४/२०१४ 
ची तहकूब सभा शु वार दनांक ०२/०५/२०१४ रोजी सकाळ  ११.१५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. जवळकर वैशाली राहल ू – सभापती 
२) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

४) मा. काळजे िनतीन ताप 

५) मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

६) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 

यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.शैलजा िशतोळे                        अनुमोदक - मा. करण मोटे 
 

       शु वार दनांक २३/०५/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

--------- 
 

मा.सभापती - शु वार दनांक २३/०५/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० पयत सभा तहकूब करणेत  येत आहे. 
 
 

      (जवळकर वैशाली राहलु ) 
        सभापती 
        मा. वधी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १९ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०७/०३/२०१४, २१/०३/२०१४, ०४/०४/२०१४, २१/०४/२०१४ व ०२/०५/२०१४ ची 
तहकूब सभा ) 

 
दनांक : २३/०५/२०१४                                           वेळ : दपारु  १२.०० वा. 

 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०२/०५/२०१४ ची 

तहकूब सभा शु वार दनांक २३/०५/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० वा. महानगरपािलके या 

शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. जवळकर वैशाली राहल ू – सभापती 
२) मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 

३) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 
 

यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

 
 

 
मा.सभापती -  सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नसलेने शु वार  
           दनांक ०६/०६/२०१४ रोजी सकाळ  ११.१० पयत सभा तहकूब करणेत  येत आहे. 
 
 

 
 
 

      (जवळकर वैशाली राहलु ) 
        सभापती 
        मा. वधी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १९ 

सभावृ ांत 
( दनांक ०७/०३/२०१४, २१/०३/२०१४, ०४/०४/२०१४, २१/०४/२०१४,  

०२/०५/२०१४ व २३/०५/२०१४ ची तहकूब सभा)   

 
दनांक : ०६/०६/२०१४                                           वेळ : सकाळ  ११.१० वा. 

 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक २३/०५/२०१४ 
ची तहकूब सभा शु वार दनांक ०६/०६/२०१४ रोजी सकाळ  ११.१० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 
 

१) मा. जवळकर वैशाली राहल ू – सभापती 
२) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा. जाधव साधना रामदास 

४) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 
 

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

 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा. शैलजा िशतोळे                       अनुमोदक - मा.वैशाली काळभोर 
 

               शिनवार दनांक १६/०८/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

--------- 
 
मा.सभापती -  शिनवार दनांक १६/०८/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० पयत सभा तहकूब करणेत  येत आहे. 
 
 

 

      (जवळकर वैशाली राहलु ) 
        सभापती 
        मा. वधी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १९ 
 

सभावृ ांत 

 
( दनांक ०७/०३/२०१४, २१/०३/२०१४, ०४/०४/२०१४, २१/०४/२०१४, ०२/०५/२०१४, 

२३/०५/२०१४ व ०६/०६/२०१४ ची तहकूब सभा)   
 

दनांक : १६/०८/२०१४                                            वेळ : सकाळ  ११.०० वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०६/०६/२०१४ 

ची तहकूब सभा शिनवार दनांक १६/०८/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या 

शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

३) मा. वाबळे संजय म हारराव 

४) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

६) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 

७) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

८) मा. मासुळकर समीर मोरे र 

९) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे, मा.ढेरे - सहा.आयु , मा.पवार - कायालय अिध क, मा.साळवी, 
मा. परजादे - कायकार  अिभयंता, मा.पाट ल - शासन अिधकार  (आ थापना) हे अिधकार  

सभेस उप थत होते. 
---------- 

 

दनांक २१/०२/२०१४ व २६/०२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १८) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक : ४                  वषय मांक : १ 

दनांक : १६/०८/२०१४     वभाग : शासन 

सुचक : मा.वसंत ल ढे     अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/७/का व/१०२८/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सेवा (सेवाभरती व सेवांचे वग करण) िनयम  

           २०१३ बाबत. 

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

---------- 
ठराव मांक : ५                 वषय मांक : २ 

दनांक : १६/०८/२०१४     वभाग : शासन 

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे     अनुमोदक : मा.संजय वाबळे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/७/का व/१०२९/२०१३, द.१७/१०/२०१३ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वभागांतगत आ थापनेवर ल सव पदांचा 
       आढावा घेऊन न वन पदां या पद िनिमतीबाबत... 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

     (पालांडे सुजाता सुिनल) 
        सभापती 
        मा. वधी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/६८५/२०१४ 

दनांक -  २६ / ०८ / २०१४ 

 
कायालय अिध क 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

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

 


