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

कायप का मांक – १०९ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ०७/०३/२०१९                      वेळ – द ुपार  १२.३० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक 

०७/०३/२०१९ रोजी दुपार  १२.३० वाजता 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.ल ढे न ता योगेश 

 

यािशवाय मा.गावडे – .अित र  आयु  (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.आ णा बोदडे, मा मा.इंदलकर – सहा.आयु , , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले –  
 

वषय .४) मशान/दफनभूमीवर िनयु  सुर ा काळजीवाहकांचे वेतन माहे ए ल, २०१८ 
पासून कमानवेतन दराम ये झाले या वाढ नुसार फरकासह अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत.- मा.राज  गावडे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव   

वषय .५) पंपर  िचंचवड जजाई ित ान यांचे वतीने इं लीश, ग णत व व ान या वषयाचे 
िश बराक रता मोरे े ागृहापयत क रअर महो सव पी,ड लू ाऊंडपयत खेलो 
इं डया युथ गे स २०१९ बेलेवाड  पयत व ाथ  ने आण करणेकामी पुर वणेत 
आले या बसेस या बल अदायगी बाबत. 

वषय .६)  प.ंिच.ं मनपा ह म ये BSNL केबलसाठ  र ते खोदाई व चर MSEB या दरा 
माणे लागू करणेबाबत. – मा.राज  गावडे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव   

वषय .७) कायदा स लागार व अित र  कायदा स लागार मानधनावर नेमणूक बाबत. - 
मा.राज  गावडे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव   
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वषय .८)  वग करणा बाबत.- मा.राज  गावडे, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव   
वषय .९)  मौजे वाकड, ता.मुळशी येथील स.नं.८० पै मधील ३६.०० मी.या तावाने बािधत 

े ाचे भूसंपादन. 
वषय .१०)  मु य लेखा प र ण वभागाकड ल तपासणी अहवाल  

वषय .११)  मु य लेखा प र ण वभागाकड ल माहे जानेवार , २०१९ मधील कामकाज गोषवारा 
वषय .१२) YCMH क रता द.२५/०२/२०१९ रोजी Walk-in-Interview ने ता पुर या व पात 

एक त व ावेतन /िश यवृ ीवर िनवड झाले या िनवासी व किन  िनवासी  
उमेदवारांची िनवड याद  काय र मा यतेबाबत. 

वषय .१३) मनपा िश ण वभागासाठ  दर पंजा व ब करप ट  खरेद बाबत. 
वषय .१४) मुंबई पुणे र यावर मे ो आराख यात बािधत होणा-या यु टिलट  स हसेस 

आव यकते नुसार थानांतर करण.े ( ट लाईट पोल व अनुषंिगक कामे)  

वषय .१५) Auto Mobile Theme Parkसाठ  आ कटे ट/स लागार नेमणूक बाबत. 
वषय .१६) यायामशाळा चाल वणेस देणेबाबत.- मा.राज  गावडे, मा.क णा िचंचवडे यांचा 

ताव   

वषय .१७) मा. थायी सिमती सभे या आयोजनाबाबत – मा.सागर आंगोळकर, मा.न ता ल ढे              
यांचा ताव 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

सुचक – मा.राज  गावडे                                 अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
 
        द.०७/०३/२०१९ ची मा. थायी सिमतीची सभा शु वार द.०८/०३/२०१९ रोजी द.ु०२.०० 
वा. पयत तहकुब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
सभापती - द.०७/०३/२०१९ ची मा. थायी सिमतीची सभा शु वार द.०८/०३/२०१९    
         रोजी  द.ु०२.०० 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 – १०९ 
(सभावृ ांत) 

( द.०७/०३/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०८/०३/२०१९                 वेळ – द ुपार  ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०७/०३/२०१९ रोजीची 
तहकूब सभा द.०८/०३/२०१९ द.ु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.क णा शेखर िचंचवडे 

४. मा.च धे आरती सुरेश 

५. मा.लांडगे राज  कसनराव  

६. मा.पंकज द ा य भालेकर 

७. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

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

यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे – .अित र  आयु (२), मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.तुपे – सह शहर 
अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.राऊत. – .सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, 
मा.पाट ल – ाचाय आयट आय मोरवाड , मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.इंगळे, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, 
मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, मा.सेठ या, 
मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पाट ल, मा.पोरे ड  - कायकार  अिभयंता, मा.इंगुळकर – उपमु य 
लेखापाल तथा अंतगत लेखा प र क, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा 
अिधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------- 
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 अ) द.२६/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०५) 

चा सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 ब) द.२६/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०७) 

चा सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
क) द.२८/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०६) 

चा सभावृ ांत कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
----------- 

ठराव मांक - ४७०२                               वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०८/०३/२०१९     वभाग – थाप य 

सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे  

संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  . था/श.अ./तां/१/का व/१६३/२०१९ द.०२/०३/२०१९ 

       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

 थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलकाअंतगत कर यात येणारे र ते, 

पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय वॉक व इमारती यांचे 
कामाक रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest  ची िन वदा िस द करणेत 
आली होती, यास अनुस न ट पा १ म ये एकूण २५ इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत 
आलेले आहे. ट पा २ म ये १ स लागार यांनी सादर केले या कागदप ांची छाननी केलेली आहे. मे. 
अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस यांची ेणीवाढ करणे व यां या कामाचे वगवार माणे १ ते ४ 

ेणीम ये प  अ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे १ स लागार 
ेणी ३) या माणे प  अ तयार करणेत आले आहे. ट पा -२ मधील प -अ ेणी ३) माणे एकूण 

१ स लागार मे.अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस यांना ेणीवाढ ( ेणी ३) करणेसाठ   मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४७०३                                वषय मांक – ०२ 
दनांक – ०८/०३/२०१९     वभाग – ह े ीय  

सूचक – मा.आरती च धे                अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता( व) यांचे प  .ह ेका/लेखा/का व/१२९/२०१९ द.२६/०२/२०१९ 

       मा.कायकार  अिभयंता( व) यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल वदयुत वभागाच े िन वदा 
कामां या सोबतचे प  अ मधील (1 ते 8) ि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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ठराव मांक - ४७०४                               वषय मांक – ०३ 
दनांक – ०८/०३/२०१९     वभाग – ब े ीय  

सूचक – मा.बारणे झामाबाई               अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ब /ेलेखा/५/का व/१६५/२०१९ द.०१/०३/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ त े १०) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे अट स अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 

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

 
ठराव मांक - ४७०५      वषय मांक – ४ 
दनांक – ८/०३/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.राज  गावडे व मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव – 

 आरो य मु य कायालयाकड ल िन वदा सूचना मांक ४/२०१७-१८ अ वये मनपा 
काय ेञातील ३६ मशान/दफनभूमीवर दररोज ३ पाळयाम ये सुर ा काळजीवाहक पुर वणेकामी 
िन वदा िस द कर यात आली होती. यानुसार मा. थायी सिमती ठराव . २१९४ द.१४/२/२०१८ 
अ वये मा यता घेऊन सदर कामाचा दनांक २८/२/२०१८ रोजी करारनामा क न १) मे.र क 
िस यु रट  स हसेस ऍ ड िस ट म ा.िल. यांना सदरचे कामकाज वभागून व २) मे. सैिनक 
इंटेिलजे स ऍ ड िस यु रट  ा.िल.यांना येक ६३ सुर ा काळजीवाहक पुर वणे यांची िनयु  
कर यात आलेली आहे. सदर िन वदा नोट समधील अट ं . ०७ नुसार रा य शासन िनणयानुसार 
वशेष भ याचे वाढ व दर देय राह ल अशी अट आहे. कामगार क याण वभागाकड ल प रपञक . 
काक/३/का व/१५४/२०१८, दनांक २८/०६/२०१८ अ वये माहे ए ल २०१८ पासून कमान वेतन 
दराचे बेिसक व इतर भ यात वाढ केली आहे. सबब, माहे ए ल २०१८ पासून चालू तारखेपयतचे 
कमान वेतन दरातील बेिसक व इतर भ यात झाले या वाढ नुसार फरक देणेस, या कामी येणा-या 
अंदाजे र. .१,८२,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  याऐंशी लाख फ ) अथवा य  होणा-या 
खचास व यापुढे भ व यात शासन िनणयानुसार वेळोवेळ  होणा-या कमान वेतन दरातील वाढ नुसार 
सदरचे बल अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४७०६      वषय मांक – ५ 
दनांक – ८/०३/२०१९      

सूचक – मा.च धे आरती     अनुमोदक – मा.राज  लांडगे 

संदभ – मा.अित.आयु  यांचेकड ल जा. .मा य/िश/३/का व/८७/२०१९ द.५/३/२०१९  

  मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालयसाठ  सन २०१८-१९ या       
शै णक वषात इ.१० वी या व ा याना िश बर क रता, क रअर महो सव व खेलो इं डया युथ गे स 
२०१९ इ. िश बरे  आयो जत कर यात आले होते. सन २०१८-१९ या शै णक वषात व ालयातील 
व ा यासाठ  िश बर आयो जत केले नुसार पीएमपीएमएल यांना मा यिमक िश ण वभागाचे सन 
२०१८-१९ चे अंदाजप कात व वध उप म या लेखािशषावर र. .४,८५,००,०००/- इतक  तरतुद केलेली 
असुन सदरची र. .६,००,०००/- (अ र  र. .सहा लाख फ ) या लेखािशषातुन खच  टाकुन अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

िनणय – संबंिधत वभागाचे अिधकार  अनुप थत असलेने वषयाचे अंमलबजावणी पुव  संबंिधत   

        अिधकार  यांनी खुलासा करणे या अिधन मंजूर. 
---------- 

ठराव मांक - ४७०७      वषय मांक – ६ 
दनांक – ८/०३/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.राज  गावडे व मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव – 

 प.ंिचं.म.न.पा. ह म ये भारत संचार िनगम िलिमटेड या सरकार  मोबाईल कंपनीस केबल 
टाक यासाठ  र ते खोदाईची आव यकता आहे. शहराम ये  र ते खोदाईसाठ  महारा  रा य वदयुत 
वतरण कंपनीस िनयमा माणे जे दर दले आहेत ते दर BSNL साठ  लागू करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४७०८      वषय मांक – ७ 
दनांक – ८/०३/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.राज  गावडे व मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव – 

  प.ंिचं.म.न.पा. या आ थापनेवर ल कायदा स लागार या पदावर ऍड.अजय सुयवंशी यांना 
दरमहा र. .५०,०००/- (अ र  र. . प नास हजार फ ) तसेच अित र  कायदा स लागार या 
पदावर ऍड.अितश लांडगे यांना दरमहा र. .३५,०००/- (अ र  र. .प तीस हजार फ ) मानधनावर 
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सहा म हने कालावधीकर ता पुव या अट  शत नुसार नेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
अनुकुल – ०७                      ितकुल - ०२ 

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक - ४७०९      वषय मांक – ८ 
दनांक – ८/०३/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.राज  गावडे व मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या मा यिमक व ाथिमक सव शाळां या 
शै णक गुणव ेत वाढ होणेसाठ  मनपा या आयएसओ-९००१-२०१५ नुसार मानांकन िमळ वणेकामी 
मे.ए.पी.असोिसएटस िचखली, पुणे यांचमेाफत मनपा या एकुण १२३ शाळांना ती शाळा ३५,०००/- 
या माणे थेट प दतीने महापौर िनधीतून वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४७१०      वषय मांक – ९ 
दनांक – ८/०३/२०१९                  वभाग- नगररचना     

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राहूल कलाटे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .नर व/कसिच/०९/३९/२०१९ द.०५/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून-   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे वाकड तालुकामुळशी 
येथील स.नं.८० प.ै मधील मंजूर वकास योजनेतील ३६.०० मी. र याचा वकास करणेकामी 
भूसंपादनाची कायवाह  करणे आव यक आहे. सदरचा र ता वकिसत के याने हंजवड कडे जाणे व 
येणेसाठ  वाहतुक यव था सोयी कर होणेसाठ  ३६.०० मी. र ता वकिसत होणे आव यक आहे. मौजे 
वाकड- हंजवड  या प रसरातील वाहतूक क ड  सम या दूर होऊन वाहतूक यव था सुरळ त हो यास 
मदत हो या या अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ मौजेवाकड येथील स.नं.८० प.ै मधील ३६.०० मी. 
र याने बािधत होणा-या जिमनीच े भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 
करणेकामी अथवा शासन िनणय द.१२/०५/२०१५ नुसार मनपाचे ता यात घेणेकामी येणा-या 
भूसंपादन खचास व भूसंपादन कायालयाने कळ वलेनुसार नुकसान भरपाई र कम भूसंपादन 
कायालयास अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर 
वकास योजनेतील मौजे वाकड ता.मुळशी येथील स.नं.१०८ पै. मधील ३० मी. व २४ मी.र याने 
बािधत ेञाचे व स.नं.१ प.ै मधील आर ण .४/४ टाऊन हॉलचे जागे या भूसंपादनाची कायवाह  
करणे आव यक आहे. मौजे वाकड हंजवड  या प रसरातील वाहतक क ड  सम या दूर होऊन वाहतूक 
यव था सुरळ त हो यास मदत हो याचे अनुषंगाने नागर कांचे हताथ मौजे वाकड येथील स.नं.१०८ 
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प.ैमधील ३० मी.व २४ मी. र याने बािधत होणा-या जिमनीच ेव स.नं.१ पै.मधील आर ण .४/४ 
टाऊनहॉल या जिमनीचे भूसंपादन नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी 
अथवा शासन िनणय द.१२/०५/२०१५ नुसार मनपा या ता यात घेणेकामी येणा-या भूसंपादन खचास 
व भूसंपादन कायालयाने कळ वलेनुसार नुकसान भरपाई र कम भूसंपादन कायालयास अदा करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४७११      वषय मांक –१० 
दनांक – ८/०३/२०१९      वभाग – मु य लेखा प र ण 

सूचक – मा.पंकज भालेकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 

संदभ –  मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/३४/२०१९ द.०५/०३/२०१९ 

        मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे – 

   महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.११/०२/२०१९  ते  द.१७/०२/२०१९ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा प र क यांनी 
.मुलेप/६/का व/३४/२०१९ द.०५/०३/२०१९ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७१२      वषय मांक –११ 
दनांक – ८/०३/२०१९      वभाग – मु य लेखा प र ण 

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/६/का व/३५/२०१९ द.०५/०३/२०१९ 

       मा.मु य लेखा प र क यांनी िशफारस केले माणे – 

      महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे  जानेवार  २०१९ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा अहवालाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४७१३      वषय मांक – १२ 
दनांक – ८/०३/२०१९      वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .वायसीएमएच/७/का व/२०३/२०१९  

       द.०६/०३/२०१९  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   

यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता अ थायी व पातील व र  िनवासी व किन  
िनवासी डॉ टरां या र  पदांकर ता द.२५/०२/२०१९ रोजी अयोजीत केले या Walk In Interview  
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कर ता उप थीत उमेदवारांमधुन िनवड सिमतीने िनवड केले या  सोबतचे प  अ व ब म ये नमुद 
केले या ६ व र  िनवासी व १७ किन  िनवासी उमेदवारांची दरमहा एक त व ावेतन/िश यवृ ीवर 
ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून िनयु  करणेस काय र मा येता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४७१४      वषय मांक – १३ 
दनांक – ८/०३/२०१९      वभाग – म यवत  भांडार 

सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .मभां/८/का व/२०४/२०१९ द.०५/०३/२०१९  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   

 मनपाचे िश ण वभागास दर करार प दतीने महारा  शासना कड़ ल प रप क मांक 
भांखस/हातमाग कापड/दरिन ती/२०१८-१९ बी ८३५६ दनांक २६/७/२०१९ अ वये महारा  
शासनाकड ल दर करार प दतीने महारा   रा य हातमाग सहकार  महासंघ मया दत मुबंई यांचेकडून 
िश ण वभागास तावात नमूद माणे दर पंजा व ब कर प ट  खरेद  करणेकामी अिधक जीएसट  
सह (५%) असे एकुण र. .17,54,609/- (अ र  र. . सतरा लाख चोप न हजार सहाशे नऊ फ ) 
असे एकुण रकमेस येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४७१५      वषय मांक – १४ 
दनांक – ८/०३/२०१९      वभाग – व ुत मु यालय 

सूचक – मा.पंकज भालेकर     अनुमोदक – मा.मयुर कलाटे 

संदभ – मा.सह शहर अिभयंता यांचेकड ल जा. . वमुका/८/का व/३३६/२०१९ द.०७/०३/२०१९  

       मा.सह शहर अिभयंतायांनी िशफारस केले माणे-   

 मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .41/05/2018-19 अ वये मंुबई पुणे र यावर  मे ो 
आराखडयात बािधत होणा-या युट िलट  स हसेस आव यकतेनुसार थानांतर करणेकामी ( टलाईट 
पोल व अनुषांिगक कामे)  मे.ओम एकदंताय इले कल िन.र. .35,43,840/- (अ र  र. .प तीस लाख 
ेचाळ स हजार आठशे चाळ स फ ) पे ा 18.25% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर अदा करणेस  या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४७१६      वषय मांक – १५ 
दनांक – ८/०३/२०१९      वभाग – थाप य बी.आर.ट .एस. 
सूचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . था/का व/बीआरट एस/४८/२०१९  

       द.०५/०३/२०१९  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-   

       Auto Mobile Theme Park साठ  आ कटे ट/स लागार नेमणुक साठ  कोटेशन माग वणेत आले 
होते. यानुसार आ कटे ट/स लागार यांचे खालील माणे दर ा  झाले आहेत.  
१) Archohm Consults Pvt. Ltd. 15.00 lakh + GST  

२) Design Factory India 40.00 lakh + GST  

३) Integrated City O &M Services Pvt. Ltd. 24.00 lakh + GST  

वर ल पैक  ा  आ कटे ट/स लागार यांचे पैक  Archohm Consults Pvt. Ltd.-15.00 lakh + GST यांचे 
लघु म दराचे कोटेशन ा  झालेले आहे. Auto Mobile Theme Park म ये कामाची या ी खालील माणे 
आहे.   
१) Conceptual Feasibility: Assessing the viability for the project, which in turn will help identify the technical, 
operational and economic boundary conditions and provide quality information for decision making.  

2) Concept Design Drawings: Preparing project brief after feasibility studies and options appraisals. To 
represent the initial response to the project brief.  

3) 3D Renders: The 3D computer graphics process of automatically converting 3D wire frame models into 2D 
images on a computer/screen. 3D renders may include photorealistic effects or non-photorealistic rendering.  

4) Walkthrough: A 2-minute Architectural Virtual Tour which will help look inside the design of the building 
and verify whether the designs are up to the mark or not.  

महारा  महापािलका अिधिनयम .५(२)(२) नुसार थेट प दतीने Archohm Consults Pvt. Ltd. 

यांचे ा  दर र. .१५ लाख (अ र  र. .पंधरा लाख फ )+ य  GST अदा करणेस मा यता 
मा यता देणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ४७१७      वषय मांक – १६ 
दनांक – ८/०३/२०१९      

सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  

संदभ – मा.राज  गावडे व मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव – 

पंपर  िचंचवड शहरातील भोसर  येथील सखुबाई गवळ  येथील यायामशाळा सां कृित म हला 
वयंरोजगार सं था म हला वयंरोजगार सं था भोसर  यांना ११ म हने कराराने यायामशाळा 

र. .२०००/- महापािलकेकडून घेवून चालवणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 



11 
 

 

ठराव मांक - ४७१८      वषय मांक – १७ 
दनांक – ८/०३/२०१९      

सूचक – मा.क णा िचंचवडे      अनुमोदक – मा.आरती च ध े

संदभ – मा.सागर अंगोळकर व नं ता ल ढे यांचा ताव – 

 मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा ह  यापुढे येक बुधवार  दुपार  २.०० वाजता आयोजीत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

  
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले 

 
 
 

        (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/४५१/२०१९ 

दनांक – ०८/०३/२०१९ 
 

                                                      
                                                   (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. 
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( . था/श.अ./तां/१/का व/१६३/२०१९ द.०२/०३/२०१९ वषय .१ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/१२९/२०१९ द.२६/०२/२०१९ वषय .२ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/१६५/२०१९ द.०१/०३/२०१९ वषय .३ चे लगत) 
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( .वयसीएमएच/७/का व/२०३/२०१९ द.०६/०३/२०१९ वषय .१२ चे लगत) 
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