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

कायप का मांक - ४ 
सभावृ ांत 

दनांक - १५/०६/२०१८                                        वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१५/०६/२०१८ 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.लांडगे राज  कसनराव 

  ३. मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
  ४. मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 
  
 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आला. 
 
वषय .३) भाग .१० म ये आव यकते माणे आकुड  सी.ड .वकचे व तार करण करणेबाबत – 

मा.राज  लांडगे, मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव.  

---------- 
दनांक ०१/०६/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३) चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 

ठराव मांक - १४      वषय मांक - ०१ 

दनांक - १५/०६/२०१८      वभाग – शासन 

सुचक : मा.राज  लांडगे      अनुमोदक : मा.संिगता ता हाणे 

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 - १५      वषय मांक - ०२ 

दनांक - १५/०६/२०१८      वभाग – शासन 

सुचक : मा.राज  लांडगे      अनुमोदक : मा.सुमनताई पवळे 

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

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

---------- 
 
 

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

 

ठराव मांक - १६      वषय मांक - ०३ 

दनांक - १५/०६/२०१८      

सुचक : मा.राज  लांडगे      अनुमोदक : मा.संिगता ता हाणे 

संदभ – मा.राज  लांडगे, मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव – 

       भाग .१० म ये आव यकते माणे आकुड  सी.ड .वकचे व तार करण करणे (िन वदा 
.४२/६/२०१६-१७) कामास थािनक नाग रकांनी वरोध केलेला आहे.  यामुळे सदर ठकाणी काम 

करता येत नाह .  तसेच हाळसाकांत चौक ते खंडोबामाळ चौक या िनयो जत काँ ट र याम ये सदर 
कामाचा समावेश केलेला आहे.  तर  सदर कामा ऐवजी न वन भाग .१४ म ये थाप य वषयक कामे 
करणेस व जागा बदली या तावास मा यता देणेत येत आहे.  

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/३४९/२०१८ 

दनांक : १५/०६/२०१८ 
 

                                                                   
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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