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

कायप का मांक – ११३ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ०३/०४/२०१९                वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार दनांक 
०३/०४/२०१९ रोजी दपुार  २.०० वा. महानगरपािलके 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.म डगेर  वलास हनुमंतराव– सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.ममता वनायक गायकवाड 
 
 

यािशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, - 
सहा यक आयु , मा.राऊत – .सहा.आयु , मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.घोडे, 
मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.राण े - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय 
अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  (PMPML), मा.गोफणे –आरो य 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

मा.सभापती – सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेन े
            आजची सभा बुधवार दनांक १०/०४/२०१९ रोजी दुपार  १.४५ वा.पयत तहकूब  
            करणेत येत आहे. 
 
 

        (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
 सभापती 

 थायी सिमती 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – ११३ 
(सभावृ ांत) 

( द.०३/०४/२०१९  ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – १०/०४/२०१९                 वेळ – दुपार  ०१.४५ वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०३/०४/२०१९ ची तहकूब 

सभा बुधवार दनांक १०/०४/२०१९ रोजी दपुार  ०१.४५ वा. महानगरपािलके 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.म डगेर  वलास हनुमंतराव– सभापती 
२. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
  

यािशवाय मा.पाट ल – अित र  आयु  (१), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.च हाण – शहर अिभयंता, मा.पवार – उपसंचालक नगररचना, मा.िनकम – सह शहर 
अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.लोणकर - सहा यक आयु , मा.तांब,े मा.खाबडे, मा.घोडे, 
मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसल,े मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय 
अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 
मा.सभापती – सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेन े
             द.१०/०४/२०१९ (दपुार  ०१.४५ वा) ची मा. थायी सिमतीची सभा बुधवार  
             द.१८/०४/२०१९ रोजी दपुार  ०१.४५ वा. पयत तहकुब करणेत येत आहे.  
 

 
 

        (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
 सभापती 

 थायी सिमती 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक – ११३ 
(सभावृ ांत) 

( द.०३/०४/२०१९ व द.१०/०४/२०१९ (दुपार  १.४५) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – १८/०४/२०१९                 वेळ – दुपार  ०१.४५ वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.१०/०४/२०१९ रोजी (दुपार  

०१.४५ वा.) ची तहकूब सभा गु वार द.१८/०४/२०१९ दुपार  १.४५ वा. महानगरपािलके 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.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.च धे आरती सुरेश 

७. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
 

यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु  (१), मा.गावडे - अित र  आयु  (२), मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै क य अिधकार , 
मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.तुप,े मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, 
मा.आ ीकर, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, - सहा यक आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य 
वै कय अिधकार , मा.तांब,े मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.घोडे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे 
– पशुवै क य मा.गोफणे – आरो य अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
              

अ) दनांक १३/०३/२०१९, द.२०/०३/२०१९ (दुपार १.४५ वा.) व द.२७/०३/२०१९ 
रोजी (दुपार  १.३० वा.) झाले या सभेचा (कायप का .११०) चा सभावृ ांत कायम 
करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 



4 
 

 

ब)  दनांक द.२०/०३/२०१९ (दुपार  २.०० वा.) व द.२७/०३/२०१९ रोजी (दुपार  
१.४५ वा.) झाले या सभेचा (कायप का .१११) चा सभावृ ांत कायम   

            करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

क)  दनांक द.२७/०३/२०१९ रोजी (दुपार  २.०० वा.) झाले या सभेचा (कायप का 
.११२) चा सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

-------------- 
 

 
ठराव मांक - ४७६२      वषय मांक – १ 
दनांक – १८/०४/२०१९     वभाग – थाप य उ ान मु यालय 
सूचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे प  . था/िन/उ ान/का व/४५/२०१९, द.२९/०३/२०१९   
       मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –      
       मनपा या थाप य वभाग उ ान मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ  (1 ते 1) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४७६३      वषय मांक – २ 
दनांक – १८/०४/२०१९     वभाग – क े ीय 
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/२०१/२०१९, 
       द.२६/०३/२०१९   
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –      
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल 

तावासोबत या प  अ (१ ते २) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४७६४      वषय मांक – ३ 
दनांक – १८/०४/२०१९     वभाग – क े ीय 
सूचक – मा.संतोष ल ढे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/२००/२०१९ 
       द.२६/०३/२०१९   
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –      
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीय कायालय, व ुत वभागाकड ल 

तावासोबत या प  अ (१ ते १०) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  शत माणे 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ४७६५      वषय मांक – ४ 
दनांक – १८/०४/२०१९     वभाग – इ े ीय 
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/िन-६/का व/१७०/२०१९ द.२८/०३/२०१९   
       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –      
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प   अ  मधील (१ ते ९) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल े

 
 
 

      (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
 सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/४९३/२०१९ 
दनांक – १८/०४/२०१९ 
 

                                                        
                                                   (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.



7 
 

 

( . था/िन/उ ान/का व/४५/२०१९ द.२९/०३/२०१९ वषय .०१ लगत) 
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( .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/२०१/२०१९ द.२६/०३/२०१९ वषय .०२ लगत) 
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( .क े/लेखा/िन.क./१५/का व/२००/२०१९ द.२६/०३/२०१९ वषय .०३ लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/१७०/२०१९ द.२८/०३/२०१९ वषय .०४ लगत) 
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