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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/८९९/२०१९ 
     दनांक - ०९/०८/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – १४/०८/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १४/०८/२०१९ रोजी दपुार  २.३० 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 – १३२ 
 
दनांक - १४/०८/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१४/०८/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
                            

वषय .१)    मनपाची वैदुव ती यायामशाळा, पपंळे 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.१४/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
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 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.१४/०८/२०१९ 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 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखे पासून मुदतवाढ देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
              ( द.१४/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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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 
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.१४/०८/२०१९ 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 
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 करणे. 
             ( द.१४/०८/२०१९ 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 
यायामशाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम शाळाचा 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.१४/०८/२०१९ 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 
यायामशाळेची मुदत द.३०/६/२०१५ रोजी संपु ात आ याने यायाम शाळाचा 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.१४/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

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.१४/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 



4 
 

 

वषय .९)  मनपाची मंुजाबा 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.१४/०८/२०१९ 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 करण.े   

           ( द.१४/०८/२०१९ 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.१४/०८/२०१९ चे सभेत घेणेच ेि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 मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

           ( द.१४/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१३) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७ द.२८/०६/२०१९ 
अ वये भाग .५ गवळ नगर येथील कै.सखुबाई गबाजी गवळ  उ ानाशेजार ल 
म हला जम मै ी वयंरोजगार या सं थेस सेवाशु क या त वावर देणेसाठ  मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

           ( द.१४/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .१४) भाग .१ टाळगाव िचखली येथे संतपीठ वकिसत  करणेकामी  वा तु वशारद व क प 

यव थापन स लागार  मे.नुयोग जबुवानी यांची यापूव   केलेली िनयु  कामा या 
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हताक रता व व हत वेळेत काम पूण करणेक रता र  क न यांना मनपा या का या 
याद त टाकणे व यांचे  जागी सदर इमारत बांधकाम े ातील त  य /फम  

मे.िनओजन आ कटे टस व क सलटंट यांची नवीन वा तु वशारद व क प 
यव थापन स लागार पद  नेमणूक करणे व सदर कामाक रता देय असले या एकूण 
फ  (िन वदा रकमे या ३.३५%) मधून मे.नुयोग जबुवानी यांना िन वदा पूव 
कामाक रता अदा केलेली १.१०% फ  वजा करता उव रत असले या २.२५% फ  म ये 
मे.िनओजन आ कटे टस व क सलटंट  यांची वा तु वशारद हणून  ०.९०% व िन वदा 
प यात क प यव थापन स लागार कामाक रता १.३५% फ   अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

           ( द.१४/०८/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .१५)  मा हती व जनसंपक वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०१८-१९ अ वये ले स 

ंट ंगचे कामासाठ  एकूण ४ िन वदा ा  झा या असून यापैक  मे.ओम अॅड हरटाय जंग 

ंट ंग अड ड ट पी यांची सवात कमी -३७.५% दराची िन वदा ा  झाली आहे.  तर  मे.ओम 

अॅड हरटाय जंग ंट ंग अड ड ट पी या सं थेस करारनामा क न कामकाज आदेश देणेस 

तसेच िन वदे या मंजूर दराने अंदाजप क य र. .३८,२८,४२७/- (अ र  र. .अडोतीस लाख 

अ ठावीस हजार चारशे स ावीस फ ) पयत या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील सव मशानभूमी व दफनभूमी वै क य 
वभागाचे िनयं णाखाली आहे. आरो य वभागाकडे सन २०१९-२० च े अंदाजप कात 
" मशानभूमी केअरटेकर" या लेखािशषावर ल मुळ तरतूद १ कोट  करणेत आलेली 
आहे.  सदरची तरतूद लेखािशषासह वै क य वभागाकडे वग करणेबाबत मा.आयु  सो. 
यांचे द.११/०२/२०१९ चे आदेश आहे.  तसेच द.१५/०६/२०१९ चे मा.महापािलका 
सभेने मा यता दलेली आहे. सदरची तरतूद र. .१ कोट  अपुर  अस याने सन २०१९-
२० चे अंदाप कात  वै क य वभागाचे "हे थ माट काड योजना" या लेखािशषावर ल 
तरतूद र. .७५ लाख  व "एन यु एच एम"  या लेखािशषावर ल तरतूद र. .७५ लाख 
तसेच संगणक कृत दाखले या लेखािशषावर ल र. .३,००,०००/- असे एकूण 
र. .१,५३,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  ेप न लाख फ ) तरतूद " मशानभूमी 
केअरटेकर" या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .५/०१/२०१८-१९ अ वये भाग .१५ मधील 

भ  श  येथील पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. बस थानकाम ये चा जग 
पॉ टसाठ  व ुत वषयक कामे करणे (सन २०१९-२०) ( ा कामांतगत मरा व व 
कंपनी या म हं ा फडर व न HT 2.5 MV वीज पुरवठा घेणेकामी आव यक कामे 
करणे) मे.एम.बी.इले क अ ड कंपनी िन.र. .१,३४,५६,५२३/- (अ र  र. .एक 
कोट  चौतीस लाख छ पन हजार पाचशे तेवीस फ ) पे ा १८.९९% कमी या 
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ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१८) मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . शा/२/का व/७१७/२०१७ द.२९/२/१७ अ वये 
सावजिनक वाचनालये, पधा प र ा क  े य कायालयांना जोड यात आली असून 
यापूव  अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश .सावा/२/का व/२२१/२०१६ 
द.१७/१०/२०१६ अ वये संभाजीनगर/शाहूनगर सावजिनक वाचनालय साई शारदा 
म हला बचतगट, िचंचवड यांना चाल व यास दे यात आले आहे. मा. थायी सिमती 
सभा ठराव .१४७८७ द.१९/१/२०१६ व मा.महापािलका सभा ठराव .६२७ 
द.१०/१/२०१५ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने चाल व यात येणा-या 
सव भागातील सावजिनक वाचनालये या या भागातील जे  नागर क संघ, म हला 
बचत गट यांना दरमहा र. .१०,०००/- मानधनवर करारनामा क न चाल व यास 
दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. सदर करारना याची मुदत ३१ ऑ टोबर २०१७ 
रोजी समा  झालेली आहे. सदर  मुदतवाढ बाबत न ती इकड ल कायालयास 
द.१/१/२०१८ रोजी सावजिनक वाचनालय, मु य कायालय येथून ा  झालेली आहे. 
साई शारदा म हला बचतगट, िचंचवड यांची कामाची मुदत संप यानंतर पुढे काम चालू 
ठेव याने  सदर कामास मुदतवाढ देणे म ा  अस याने माहे १ नो हबर २०१७ 
पासून पुढे ३३ म ह यांकर ता मुदतवाढ साई शारदा म हला बचतगट, िचंचवड यांना 
देणेस आव यक आहे. तर , १ नो हबर २०१७ पासून ३३ म हने कालावधीकर ता (१ 
नो हबर २०१७ ते ३० स टबर २०१८ = ११ म हने, १ ऑ टोबर २०१८ ते ३१ ऑग ट 
२०१९ =११ म हने व १ स टबर २०१९ ते ३१ जुलै २०२०=११ म हने पयत) मुदतवाढ 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 वषय .१९) भाग .८ येथील भोसर  सनं ९४ प.ै ९५ प.ै व ९६ प.ै मंजूर वकास योजनेतील पुव 
प म २४ मी. ड.पी र याचे बािधत े  मनपा या ता यात र या या 
कामकाजाक रता आगाऊ ता यात देणेची या पुण झालेली आहे. स थती म ये 
भाग . ८ येथील इं ायणीनगर भागातील सव वाहणे नािशक र याला जाणे साठ  
पाईन रोड माग अथवा टे कोर ता माग जावे लागत आहे. सदरचा ड. पी र ता 
वकिसत झालेस इं ायणीनगर येथील ित पती चौक पासून नािशक र यापयत 
जा यासाठ चे अंतर ५०० मी इतके होणार आहे. यामुळे इं ायणीनगर कड ल नािशक 
हायवेला जाणार  वाहतुक साठ  हा र ता जवळचा माग होणार आहे. यामुळे सदर ड. 
पी. र ता वकिसत करणे आव यक आहे. यासाठ  तावात नमूद माणे सदर 
कामासाठ  िन वदा पुव व प ात स लागार नेमणूक करणेकामी मनपा या अिधकृत 
वेबसाईट वर द.१७/७/२०१९ रोजी मनपा या पॅनलवर असणारे सलालागार कडून दर 
प क माग वणे बाबतची नोट स िस द करणेत आली आहे. यानुसार सदर कामासाठ  
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४ िसलबंद कोटेशन ा  झाली आहे,  याम ये मे. कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क सं टट  

यांचा सवात कमी दर िन वदा पुव ०.७५ व िन वदा प ात १.०० इतका ा  झालेले 
आहे. सदरचा दर हा मा. थायी सिमती ठराव .२१३९ द.७/२/२०१८ अ वये मा य 
करणेत आले या दर पे ा लघु म दर ा  झालेला असलेने वषयां कत कामासाठ  मे. 
कावेर  ोजे ट मॅनेजमट क सं टट  यांची स लगार हणून नेमणूक करणेस व 
िन वदा पुव ०.७५, िन वदा प ात १.०० दरानुसार फ अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .२०) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .५२/०२/२०१८-१९ अ वये . .19 (न वन 
. .16) येथे 24 मी व इतर र ते वकसीत करणे मे. टेकनो हा इन ा चर ा. िल.  

िन.र. .२९,३८,००५/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अडतीस हजार पाच फ ) पे ा 
१९.००% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२१)  पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वतं  पोलीस आयु  कायालय द.१५/०८/२०१८  रोजी पासून 

सु  झालेले आहे. मा. पोलीस आयु  पुणे शहर आ ण पोलीस  सह आयु  पुणे शहर यांनी 
यांचे अनु मे द.८/५/२०१८ व द.२५/५/२०१८ चे अजा वये पोलीस मु यालय  आ ण राखीव 

पोलीस िनर क पुणे यांचे पोलीस मु यालय कायालयाक रता  पोलीस आयु  यांचे 
िचंचवडगाव बस टॉप येथील मौजे िचंचवड आर ण .२११ मधील यापार  क  इमारती 
मधील प हला  मजला पंपर  िचंचवड आयु ालायाच े वाहतुक  शाखेक रता 
द.१५/७/२०१९ या मागणीनुसार मनपाच े अट / शत  नुसार सावजिनक बांधकाम 

वभागाकड ल शासनाचे िनयमानुसार वाजवी भाडे आका न ५ वषासाठ  पोलीस 

वभागास भा याने देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .२२) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४८६७ द.१२/०६/२०१९ नुसार िल पक पदावर ल 
िनयु  र  क न गट-ड या मुळ पदावर पदावनत क न खातेिनहाय चौकशी सु  
केले या कमचा-यांचा अपील अजा या अनुषंगाने ा  अहवालाचे अवलोकन करणे.  

वषय .२३) यशवंतराव च हाण मृती णालयाक रता ता पुर या व पात २९ व र  िनवासी व 
६३ किन  िनवासी पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात  .१५२ 
िस द  क न पा  उमेदवारामधुन िनवड झाले या उमेदवारांचे िनयु  आदेश िनगत 

केलेले आहेत. परंतु सदर र  रा हले या पदांकर ता द.२४/०६/२०१९ व 
द.०१/०७/२०१९ रोजी Walk In Interview/ मुलाखती ारे िनवड झाले या खालील 
माणे २ व र  िनवासी व ९ किन  िनवासी डॉ टरांचे िनयु स कोय र मा यता 

देणेबाबत वचार  करणे. 
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व र  िनवासी 

अ. . उमेदवाराचे नाव िश ण वग व िनवड 
िनयु  
वभाग 

ित म हना 
व ावेतन/ 
िश यवृ ी 

१ डॉ. िमठ  मेहता एम.बी.बी.एस.एम.एस
OBGY 

खुला-       
िनवड खुला गायनॅक ५५०००/- 

२ 
डॉ. ीस सतीश  

भा करवर 

एम.बी.बी.एस 

ड ,ऑथ  

खुला-     
िनवड- खुला ऑथ  ५५०००/- 

किन  िनवासी 

अ. . उमेदवाराचे नाव िश ण वग व िनवड 
िनयु   

वभाग 

ित म हना 
व ावेतन/ 
िश यवृ ी 

१ डॉ.रािगणी रंगनाथ भदाडे एम.बी.बी.एस.  खुला-        

िनवड खुला      सजर  ४५०००/- 

२ डॉ.केदार िशवाजी आहेर एम.बी.बी.एस 
खुला -       

िनवड खुला मेड सीन ४५०००/- 

३ डॉ.गौरव भगवान टळप े एम.बी.बी.एस., धनगर.      
िनवड एन.ट  सी मेड सीन ४५०००/- 

४ 
डॉ.जय ी रामकृ ण 
महाजन 

एम.बी.बी.एस, 
ओबीसी-    
िनवड- खुला गायनॅक ४५०००/- 

५ 
डॉ.िनतीन तुकाराम 
जगताप 

एम.बी.बी.एस 
ड जीओ 

खुला-      
िनवड- खुला गायनॅक ५००००/- 

६ 
डॉ.सुिनल शंकरराव 
गायकवाड 

एम.बी.बी.एस 
ड .ऑथ  

अनु.जाती    
िनवड अनु.जाती ऑथ  ५००००/- 

७ 
डॉ. व म वलासराव 
सातारकर 

एम.बी.बी.एस 
ड .जी.ओ 

 ओ.बी.सी   
िनवड- ओबीसी सजर  ५००००/- 

८ डॉ.िनिशगंधा सुरेश जाधव 
 एम.बी.बी.एस. 
एम.ड .फमा. 

खुला-       
िनवड -खुला मेड सीन ५००००/- 

९ डॉ.नेहा साबीर खान एम.बी.बी.एस 
खुला-       
िनवड खुला उरोरोग ४५०००/- 

वषय .२४) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात  लॅड बॅक टे निशयन, लॅड बॅक कौ सीलर, एम.एस.ड यु, 

डयालेिसस टे निशयन, डाटाएं  ऑपरेटर, फमािस ट, ए स-रे टे निशयन, लॅब 
टे निशयन, पु षक  मदतनीस व ीक  मदतनीस  ह  पदे सहा म हने 
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कालावधीकर ता भरणेकामी वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न 
ा  उमेदवारां या लेखी प र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार िनवड 

झाले या  २९ उमेदवारांची िनवड याद  सोबतच ेप  अ म ये सादर केली आहे. यास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सव दवाखाने/ णालये यांना तातड ने आव यक 
औषध/ेसा ह याचा पुरवठा करणेकामी थािनक एज सी  नेमणे क रता नवीन       
ई-िन वदा सुचना .१/२०१९-२० वायसीएम औषध भांडार, अ वये िन वदा िस  क न 
िन वदा माग वणेत आली आहे, यानुसार दं.१६/०७/२०१९ रोजी सदर िन वदेचे प हले 
पा कट उघडणेत आले आहे, तुत करणी चार िन वदा धारकांनी िन वदा सादर के या 
आहेत, सदर िन वदेची कायवाह  काया वत असुन िन वदा अंतीम हो यास काह  
कालावधी लागणे अप रहाय आहे. दर िनवीदा .१/२०१६-१७ या िन वदेची मुदत 
द.०८/०८/२०१९ रोजी पु ात येत असुन, ण सेवेत अडथळा येऊ नये या क रता 
तातड त औषध/ेसा ह य खरेद कामीची नवीन िन वदेची कायवाह  पुण होईपयत  येणारा 
वाढ व खच अंदाजे र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पधंरा लाख फ ) अपे त असलेने 
सदर होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२६) महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम १०५(१) अ वय ेमा.मु यलेखा प र क 
यांनी .मुलेप/६/का व/९५/२०१८ द.०७/०८/२०१९ अ वये लेखाप र ण 
वभागाकड ल द.१८.०२.२०१९  ते द.२२.०७.२०१९ अखेर पयत संपले या 
आठव यांचा सा ा हक लेखा तपासणी अहवाल प  अ म ये नमूद माणे  
अवलोकन करणे. 

वषय .२७) मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची भाग .३१ मधील पंपळे गुरव व न व 
सांगवी येथील अंतगत र यावर ल दवाव ीचे जुने खांब बदलणेकामी स लागार 
हणून नेमणूक करणेस व ०.८८% दराने फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.  

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सुर ा वभाग मागणीनुसार 6’x9’ फुटाचे 50 नग व 

2’x3’ फुटाचे 20 नग वट व रा वज दोर  गुटकासह त खरेद  करणे आव यक आहे. 
याकामी, मंुबई खाद  अ ड हलेज इंड ज असोिसएशन, मंुबई यांनी 6’x 9’ फुटाचे 
50 नग व 2’x3’ फुटाचे 20 नग वट व रा वज दोर  गुटकासह त खरेद  र. .3,56,570/- 

अिधक पॅ कंग या करासह दर कळ वलेला आहे. या माणे सुर ा वभागासाठ  वट व 
रा वज दोर  गुटकासह त िन वदा न माग वता, करारनामा न करता थेट प दतीने 
मुंबई खाद  अ ड हलेज इंड ज असोिसएशन, मंुबई यांचेकडून खरेद  करणेकामी 
येणा-या र. .3,56,570/-(अ र  र. .तीन लाख छप न हजार पाचशे स र फ ) 
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अिधक पॅक ंग या करासह येणा-या य  खचास तसेच, सदरची र कम मंुबई खाद  
अ ड हलेज इंड ज असोिसएशन, मंुबई यांना आगाऊ र कम अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२९) 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 करणे. 

वषय .३०)  मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध वॉटर कुलर आ ण फॅ स सा ह य  खरेद कामी 
 ई.िन वदा सु. .45/2018-19 अ वये ा  लघु म िन वदाधारक मे.पायोिनयर से स 
यांचे बाब .2 सा ह याचे लघु म दर र. .42,500/- (अ र  र. .बेचाळ स हजार 
पाचशे फ ) हे अंदाजप क य दर र. .47,375/- दरापे ा -10.29% ने कमी अस याने 
वमे. यूिनकेअर टे नॉलॉ जस ा.िल.यांचे बाब .1,3,4 चे ा  लघु म दर एकुण 
र. .5,45,179/- हे अंदाजप क य दर  र. .6,58,460/- दरापे ा -17.20% ने कमी 
अस याने सदर माणे एकुण बाबी .1,2,3 व 4 माणे एकुण लघु म दर 
र. .5,87,679/- (अ र  र. .पाच लाख स याऐंशी हजार सहाशे एकोणऐंशी फ ) हे 
अंदाजप क य दर र. .7,05,835/- या दरापे ा -16.73% ने कमी  अस याने सदर दर 
वकृत कर यात आलेले आहेत. यानुसार सदर लघु म िन वदाकार मे.पायोिनयर 

से स व मे.यूिनकेअर टे नॉलॉ जस ा.िल. यांचेबरोबर सदर कामाचा करारनामा क न 
यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेची कायवाह  करणेत आली असलेने अवलोकन 

करणे.  

वषय .३१) मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (1 ते 3) 

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 .३२) मे. इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांची भाग .३ मधील मोशी येथील गावठाण, 
ल मीनगर (द ण–उ र) भागातील वकसीत होणा-या र याशी संबंिधत व ुत 
वषयक कामे करणेकामी स लागार हणून नेमणूक करणेस व ०.८९% दराने फ  अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३३) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१८ द.०९/०८/२०१९ 
अ वये शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१९-२० आयो जत करणेस, पंच 

मानधन, पंच चहा अ पोपहार खच, नारळ, पूजा खच, स काराथ पु तके/रोपे खरेद , 

टेशनर  खच, पधकामी पी. ह . ले स बॅनर, फ क , डा सा ह य खरेद  
कोटेशन/िन वदा प तीने करणे, पधा आयोजन सभा उप थत डा िश क, 
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पदािधकार , पाहुणे यांचा चहापान-अ पोपहार खच, सा ह य भाडेपोट  खच, े ागृह भाडे 
इतर खच इ., सन २०१९-२० म ये वभाग तर पधसाठ  म.न.पा. शाळेतील अंदाजे 
१५० व ाथ  खेळाडू व रा य पातळ वर ७५,रा ीय पातळ वर २५ शालेय खेळाडू, यांचे 
समवेत जाणारे डा िश क व यव थापक यांचे वास खच,दैिनक भ ा, वेश फ , 

औषध खच इ. अदा करणे कामी अंदाजे र. .१,००,०००/- असे एकूण येणा-या संभा य 
खच र. .३०,४६,६६०/- (अ र  र. .तीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाशे साठ फ ) 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता व ज हा तर शालेय डा पधा २०१९-२० 
अनुषंगाने येणारा खच हा तावात नमुद अ. .१ ते ३ हा डा िनधी- वा षक पधा 

डा कला, म.न.पा. तफ आयो जत व वध डा पधा या लेखािशषावर व अ. .३ ते 
७ हा खच डािनधी - डा कला सा ह य या  लेखािशषावर केले या एकूण तरतूद 
र. .५०,००,०००/- मधून खच  टाकणेस तसेच शासक य ज हा तर शालेय डा पधा 
२०१९-२० अनुषंगाने टेज,टेबल खु या, मैदान तयार करणे, वनी/ व ुत यव था व 
प या या पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच हा संबंिधत े ीय 
कायालयामाफत होणार आहे. यासाठ  य  येणारा खच संबंिधत वभाग, संबंिधत 
े ीय कायालय यां या अंदाजप कातुन खच  टाक यास मा यता देणेबाबत वचार 

करणे.  

वषय .३४) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१९ द.०९/०८/२०१९ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध उ ाने व मैदाने या ठकाणी ओपन 
जम सा ह य बस वणेकामी स माननीय नगरसद य व  नगरसद या यांनी मागणी 
ञा ारे मागणी केलेली आहे. यां याकडून ा  झाले या मागणी प ानुसार, एकून ८५ 

उ ाने व मैदाने या ठकाणी ८ सेटचे ओपन जीमचे सा ह य खरेद  क न बस वणेकामी 
येणा-या अंदाजे र. .४,९९,२६,७०५/-(अ र  र. .चार कोट  न या णव लाख स वीस 
हजार सातशे पाच फ ) चे खचास कंवा य  येणा-या खचास डा वभागाकड ल 
“ डा यायाम सा ह य खरेद ” या लेखािशषावर ल उपल ध तरतूद या मयादेत व 
िश लक तरतुद उपल ध झा यानंतर यामधून ओपन जमचे सा ह य म यवत  भांडार 
वभागाकडुन GEM पोटलवर िस द क न खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३५) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .२० द.०९/०८/२०१९ 
अ वये मनपा या ८ े ीय कायालयांतगत व वध डा सु वधा राब व या जातात. 
सदर डा सु वधा व डा सु वधा सीमा िभंतीवर व वध खेळांचे बोधिच हे, अ शन 
छायािच े, ीड  पट ंग म ये के यास डा सु वधांचा चार व सार हो यास मदत 
होईल. सबब मनपा प रसरातील े ीय कायालयांतगत संबंिधत थाप य वभागाकडून 

डा सु वधा व सीमा िभंतीवर व वध खेळांचे ीड  पट ंग क न घेणेस व याकामी 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील व न वन आय.सी.यु. 
वभागाकर ता व नवीन भोसर  णालयातील आय.सी.यु. कर ता आव यक असलेली 
१७ नग हट लेटर खरेद कामी ई-िन वदा मांक-१५/१/२०१९-२०२० कर ता M/s.Yucca 

Diagnostics  यांचेकडून ा  झाले या (कमी केले या) ित नग र. .१५,५०,०००/- या 
लघु म दरानुसार खरेद  करणेकामी येणा-या र. .२,६३,५०,०००/- (अ र  र. .दोन 
कोट  ेस  लाख प नास हजार फ )  चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील व न वन आय.सी.यु. 
वभागाकर ता व नवीन भोसर  णालयातील आय.सी.यु. कर ता आव यक असलेली 
४० नग म ट पॅरा मॉनीटर खरेद  करणेकामी काढ यात आले या ई-िन वदा मांक-
15/2-2018-2019 कर ता M/s.Yucca Diagnostics  यांचेकडून ा  झाले या ित नग 
र. .२,८०,०००/- या लघु म दरानुसार खरेद  करणेकामी येणा-या र. .१,१२,००,०००/- 
(अ र  र. .एक कोट  बारा लाख फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील न वन आय.सी.यु. 
वभागाकर ता व नवीन भोसर  णालयातील आय.सी.यु. कर ता आव यक असलेली 
३५ नग पोटबल लस ऑ सीमीटर खरेद कामी M/s.P. Sheshadri & Co.  यांचेकडून 
ा  झाले या ित नग र. .७६,७७७/- या लघु म दरानुसार (कमी केले या 

दरानुसार) खरेद  करणेकामी येणा-या र. .२६,८७,१९५/- (अ र  र. . स वीस लाख 
स याऐंशी हजार एकशे पं या नव फ ) च ेखचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील व न वन आय.सी.यु. 
वभागाकर ता व नवीन भोसर  णालयातील आय.सी.यु. कर ता आव यक असलेली 
६८ नग िसर ंज पंपकर ता M/s.Shree Contruction  यांचेकडून ा  झाले या (कमी 
केले या)  ित नग  र. .१,७५,०००/-   या लघु म दरानुसार खरेद  करणेकामी येणा-या 
र. .१,१९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणीस लाख फ )  चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील खालील ठकाण या र याने बािधत जागा 
महापािलके या ता यात घेणेबाबत द.२६/०६/२०१९ रोजी खाजगी वाटाघाट  सिमतीची 
बैठक आयो जत कर यात आली होती. सदर सभेम ये खाली नमुद वषया बाबत 
संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपांग चचा क न मा. खाजगी वाटाघाट  
सिमतीने मंजूर वकास योजनेतील र याने बाधीत े ाचा मोबदला संबंधीत 
िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेत यावा असे ठरले आहे.  
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अ.  वषय र ता/आर ण े  (चौ.मी) मु याकंन र.  

 ( ित चौ.मी.) 

१ 

मौज ेभोसर  येथील स.नं.४९८/७ पै., 
िस.स.नं.१८६२, १८६२/१ ते ४ मिधल
मंजूर वकास योजनेतील १२ मी. 
र याने बािधत े  खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात 
घेणेबाबत... 

 १२.०० मी. 
र याने बािधत 

१०१.७० चौ.मी ३१,८७,२७८/- 

२ 

मौज ेिचंचवड येथील स.नं.२५३/१/२ 
पै., िस.स.नं.४५०० मिधल मंजूर 
वकास योजनेतील १२ मी. र याने 
बािधत े  खाजगी वाटाघाट ने 
मनपा या ता यात घेणेबाबत... 

 १२.०० मी. 
र याने बािधत 

१६०.३७ चौ.मी. (१२.०० 
मी र याने बाधीत 
१२०.३७ चौ मी व 

बांधकाम अयो य ४०.०० 
चौ.मी.) 

५९,९४,६३०/- 

   एकुण र. .   ९१,८१,९०८/- 

तर  वर ल त या म ये नमुद केले या मु यांकन र कमेस व या अनुषंगाने  
लागणा-या  मु ांक शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर अनुषंगीक खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४१) नगरसिचव 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 करणे. 

 

                                                                                                      
  (उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/८९९/२०१९ 

दनांक – ०९/०८/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 



14 
 

 

( .वायसीएमएच/७/का व/४४७/२०१९ द.३०/०७/२०१९ वषय .२४ चे लगत) 
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( .मुलेप/६/का व/९५/२०१९ द.०७/०८/२०१९ वषय .२६ चे लगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/३१९/२०१९ द.०८/०८/२०१९ वषय .३१ चे लगत) 

 


