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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४६२/२०१९ 
दनांक - १६/०३/२०१९ 

 
ित, 

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

  वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक – २०/०३/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२०/०३/२०१९ रोजी दपुार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
    आपला व ासू,  

 

                                                   
                                                  (उ हास बबनराव जगताप) 

     नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

  पंपर  - ४११ ०१८. 
 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १११ 
 
दनांक - २०/०३/२०१९             वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

२०/०३/२०१९ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
             दनांक ०७/०३/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१०८) 

                  चा सभावृ ांत कायम करण.े 
---------- 

 

वषय .१)  मनपाची वैद ुव ती यायामशाळा, पंपळे गुरव ह वैदु समाज बोधन मंडळ, पंपळे 
गुरव यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.१६/११/२०१४ रोजी संपु ात आ याने यायाम शाळाचा 
ठराव मंजूर झा यानंतर  आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

     ( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .२)  मनपाची ी.भैरवनाथ यायामशाळा भोसर  यायामशाळा ह छ पती ी िशवाजी 

त ण िम  मंडळ भोसर  ३९ यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात 
आ याने यायाम शाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर  आदेशा या तारखेपासून 
मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून 
देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .३) म.न.पा.ची कै.आनंदाराव लांडगे यायामशाळा  धावडे व ती भोसर  ह  यायामशाळा 

िस दे र युवा ांती िम  मंडळ भोसर  ३९ यांना ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
देणेकामी यायाम शाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखे पासून 
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मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .४)  मनपाची कचदेव िसताराम ल ढे वट भ ट  यायामशाळा, भोसर  ह ल ढे तालीम 

िम  मंडळ ल ढे आळ  भोसर  यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायाम शाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात 
आ याने यायाम शाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखे पासून 
मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून 
देवून चाल व यास देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .५) मनपाची बालभवन यायामशाळा  खराळवाड  ह सदानंद त ण िम  मंडळ 

बजरंगनगर पंपर  यानंा सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायाम शाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम 
शाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेस व  ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .६)  मनपाची कै.संजय काळे हे थ लब िनगड  ह यायामशाळा सं ाम पोटस  

लब, से.नं.२८, ािधकरण यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायाम शाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात 
आ याने यायाम शाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर  आदेशा या तारखे पासून 
मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून 
देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .७)  मनपाची संभाजीनगर यायामशाळा, संभाजीनगर िचंचवड ह साई शारदा म हला  

बचत गट, िचंचवड यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायाम शाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम 
शाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर  आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस व  ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .८)  मनपाची पंपर  कॅ प यायामशाळा, पंपर  ह सुपर िम  मंडळ पंपर  कॅ प यांना 
सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायाम शाळेची मुदत 
द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर  
आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/-मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .९) मनपाची मुंजाबा चौक यायामशाळा, पंपळे सौदागर ह गणेश िम  मंडळ, पंपळे  

सौदागर यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.१०/११/२०१४ रोजी संपु ात आ याने यायामशाळेचा 
ठराव मंजूर झा यानंतर  आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेस व  ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१०) मनपाची शेवंताबाई साधु कािशद यायामशाळा, पंपळे गुरव ह वामी समथ 

ववेकानंद िम  मंडळ यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायामशाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम 
शाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस व  ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून चाल व यास 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .११) मनपाची मासुळकर कॉलनी यायाम शाळा पंपर  ह  यायामशाळा ी छ पती 

िशवाजी िम  मंडळ मासुळकर कॉलनी पंपर  यांना ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास यायाम 
शाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१२) मनपाची लांडेवाड  भोसर  यायामशाळा ह  यायामशाळा नव महारा  त ण िम  

मंडळ लांडेवाड  भोसर  ३९ यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेस 
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मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.२०/०३/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१३) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 

सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले 
माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, मा यिमक िश ण वभागामाफत १८  मा यिमक 
व ालये कर ता सन २०१८-२०१९ या शै णक वषात थम ६ म हने 

कालावधीक रता  एक त र. .८०००/- मानधनावर बी.ए.बी.एड. व 

बी.ए सी.बी.एड. असे एकूण ५०  िश कांची नेमणूक करणेकामी जा हरात 
.०२/२०१८, द.२०/०७/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 

www.pcmcindia.gov.in या संकेत थळावर न याने जा हरात देवून शै णक अहता 
धारण करणा-या उमेदवारांचे आर णानुसार अज माग व यात आलेले होते. तसेच 
मा. थायी सिमती ठराव मांक २८६६ दनांक १८/०७/२०१८ अ वये मराठ  
मा यिमक शाळांकर ता ५० िश क  नेमणुक ची  जाह रात व येणा-या खचास  सहा 
म ह यासाठ  मा यता  घेणेत आलेली आहे. यानुसार मा.अित र  आयु  यांनी   
१) आदेश मांक मा य/िश/०१/का व/९७८/२०१८ दनांक १८/०९/२०१८ अ वये 

बी.ए.बी.एड. व बी.ए सी.बी.एड.  असे एकूण ५० मराठ   मा यम िश कांची 
गुणांनु म या िनकषानुसार नेमणूक कर यात आलेली होती. तथा प, वर ल नमूद 

केले या आदेशा नुसार नेमणूक केल या ५० मराठ  मा यम िश कांचा नेमणूक 

कालावधी हा दनांक १८/०३/२०१९ अखेर संपु ात येत आहे. सन २०१८ – २०१९ या 
शै णक वषाम ये मा यिमक शाळा या ३० ए ल २०१९ अखेर सु  अस याने एकूण ५० 

मराठ   मा यम िश कांना १८/०३/२०१९  नंतर  १९/०३/२०१९ ते २१/०३/२०१९ अखेर एकुण 

०३ दवसाचा सेवाखंड  देऊन  द.२०/०३/२०१९ ते ३०/०४/२०१९  पयत मुदतवाढ देणेबाबत 

व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१५)  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी व 

किन  िनवासी डॉ टरां या  र  पदांकर ता  द.०४/०२/२०१९ रोजी मुलाखतीस व 
द.१८/०२/२०१९ व द.२५/०२/२०१९ रोजीचे Walk In Interview  कर ता उप थीत 
उमेदवारांमधुन मागील कालावधीत १८० दवस सेवा पुण केले या परंत ु सदर 
मुलाखतीस न वन उमेदवार उपल ध  न झा याने  व णालयास डॉ टरांची 
कमतरता वचारात घेऊन मागील कालावधीत काम केले या उमेदवारांची फेरिनवड 

करणेस िनवड सिमतीने  िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ म ये 

नमुद केले या २ व र  िनवासी व ३ किन  िनवासी उमेदवारांची दरमहा एक त 
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व ावेतन/िश यवृ ीवर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  िनयु  करणे व 
यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६) मनपा या थाप य वभाग उ ान मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ    
(1 ते 1) मधील कामांचे िनयमानसुार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .१७) मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ      

(1 ते 2) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे.  
 
वषय .१८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 4) ि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 करण.े 

 

                                                                                                  
  (उ हास बबनराव जगताप) 

  नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४६२/२०१९ 

दनांक – १६/०३/२०१९ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२०९/२०१९ द.०८/०३/२०१९ वषय .१५ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/१५५/२०१९ द.०२/०३/२०१९ वषय .१६ चे लगत) 
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( . था/िन/अ-मु य/का व/२१६/२०१९ द.०८/०३/२०१९ वषय .१७ चे लगत) 
 

 



10 
 

 

( .ड ेका/३/का व/१४४/२०१९ द.०८/०३/२०१९ वषय .१८ चे लगत) 

 


