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

कायप का मांक -१६ 

सभावृ ांत 
दनांक - १५/०५/२०२०                                     वेळ - दुपार ३.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा ीक सभा शु वार दनाकं 

१५/०५/२०२० रोजी दुपार ३.०० 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.अ नी िभमा बोबडे  -सभापती 
   २. मा. मोद कुटे 
 
    
        या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------  
   
 
       सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उपल ध नसलेने मा. वधी              

सिमतीची दनांक १५/०५/२०२० ची पा ीक सभा (कायप का मांक - १६) सोमवार              

दनांक ०८/०६/२०२० रोजी दुपार १.०० वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

---------- 
  
 
 

(अ नी िभमा बोबडे) 

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 -१६ 

सभावृ ांत 
( दनांक – १५/५/२०२० ची तहकूब सभा ) 

दनांक - ०८/०६/२०२०                                      वेळ - दुपार १.०० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक १५/०५/२०२० 

रोजीची तहकूब सभा सोमवार दनांक ०८/०६/२०२० रोजी दुपार १.०० 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.अ नी िभमा बोबडे  -सभापती 
   
    
        या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------  
   
 
       सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उपल ध नसलेने मा. वधी              

सिमतीची दनांक ०८/०६/२०२० ची तहकूब सभा (कायप का मांक - १६) शु वार              

दनांक १२/०६/२०२० रोजी दुपार १२.०० वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

---------- 
  
 
 

(अ नी िभमा बोबडे) 

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 -१६  

सभावृ ांत 
   ( दनांक १५.०५.२०२० व ०८.०६.२०२० ची तहकूब सभा) 

 
दनांक - १२/०६/२०२०                                वेळ - दुपार १२.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०८/०६/२०२० 

रोजीची तहकूब सभा शु वार दनांक १२/०६/२०२० रोजी दुपार १२.०० 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.अ नी िभमा बोबडे  - सभापती 
   २. मा.घोलप कमल अिनल 
   ३. मा.पवार मिनषा मोद 
   ४. मा.अनुराधा गणपत गोरख े
   ५. मा. मोद कुटे       

  या िशवाय मा.लोणकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.वाबळे- 
अिध ता,YCMH हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------  

अ)  दनांक ०६/०३/२०२० व २०/०३/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
मांक १४) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

आ)  दनांक ०४/०५/२०२० व ०८/०५/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
मांक १५) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल े

----------  

ठराव मांक - ३८           वषय मांक - ०१ 
दनांक - १२/०६/२०२०      वभाग - शासन 
सुचक : मा.अनुराधा गोखरे     अनुमोदक : मा.कमल घोलप 
संदभ  -  मा.आयु   यांचे प  शा/१/का व/३७८/२०२० द.१८/०३/२०२० 
      मा.आयु  यांनी िशफारस केले माण े – 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यशवंतराव च हाण मृती णालयातील पद यु र 
सं थे कर ता  नामिनदशना दारे र  पदांवर िनयु  िमळ याकामी अज केले या उमेदवारांपैक  
मौखीक मुलाखतीकर ता उप थत रा हले या उमेदवारां या कागदप ांची छाननी व मौ खक 
मुलाखती घेवून  शै णक  अहता,  वयोमयादा,   अनुभव  इ याद   बाबी  वचारात  घेवून  िनवड 
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सिमतीन े उमेदवारांनी सादर केलेली शै णक अहतेची कागदप ,े काशन,े अनुभव, वषयातील 
ान इ याद नुसार (Maharashtra University of Helth Science) MUHS यांचेकड ल मागदशक गुण 

मु यांकन त ा (Evaluation Sheet) माण ेउमेदवारांना मुलाखत पॅनलमाफत गुण दे यात आलेल े
आहेत. सदर गुण त ा वचारात घेऊन सोबतचे प  अ’ माण ेपा  उमेदवारांची िनवड याद  
व ित ा याद  सादर केली आहे. या माण ेनेमणूका कर यास व िनवड याद वर ल उमेदवार 
मुदतीम य े जू न झा यास ित ा याद वर ल पुढ ल उमेदवारांना िनयु  दे यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

    

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

                                              

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

 
 

(अ नी िभमा बोबडे) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१८८/२०२० 
दनांक : १२/०६/२०२० 

 

                                                                                                            
                                                                                     (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

त : सव संबंिधत शाखा मखु व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.
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( . शा/१/का व/३७८/२०२० द.१८/३/२०२० वषय .१ चे लगत) 
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