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

कायप का मांक - १११ 
सभावृ ांत 

 
 

दनांक - २२/०४/२०१४        वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
२२/४/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० 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. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२) मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

३) मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
४) मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 

 
या िशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे, 

मा.फंुदे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डॉ.रॉय - आरो य 
वै कय अिधकार , मा.भदाणे – उपसंचालक (नगररचना), मा.दधुेकर, मा.िचंचवडे, मा.साळवी, 
मा.लडकत, मा.खाबडे, मा.इंगळे, मा.काची, मा.गलबले, मा.घोडे – काय.अिभयंता, मा.उबाळे - शासन 
अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा य.),  मा.साळंुके - मु य उ ान 
अिध क, मा.इंदलकर – कामगार क याण अिधकार , मा.बोदडे - शासन अिधकार , मा.लावडं - कायदा 
अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------- 

 
 
 

मा.सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने मंगळवार 
            दनांक २९/४/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 

 
   
 
 
 
 

                                                      ( महेशदादा कसन लांडगे ) 
                                  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 - १११ 
सभावृ ांत 

( दनांक २२/०४/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २९/०४/२०१४        वेळ - सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २२/०४/२०१४ ची तहकूब सभा 
मंगळवार दनांक २९/४/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ 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. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२ मा. ल ढे गणेश नारायण 

३ मा. कदम सदगु  महादेव 

४ मा. शडगे आशा सुखदेव 

५ मा. गायकवाड सं या सुरदास 

६ मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 
७ मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

८ मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

९ मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१० मा. साद शे ट  
 

या िशवाय मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडे ु – सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, 
मा.च हाण - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै कय 
अिधकार , मा.डॉ.साळवे - अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , 
मा.िनकम, मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.कांबळे – काय.अिभयंता, मा.उबाळे 
- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा य.),  मा.पाट ल – ाचाय 
आय.ट .आय.मोरवाड , मा.इंदलकर – कामगार क याण अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------- 

  

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक : मा.सुिनता गवळ  
 

       मंगळवार दनांक ०६/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
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मा.सभापती - मंगळवार दनांक ०६/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.३० वाजेपयत सभा तहकूब  
            करणेत येत आहे. 
 

 
   
 
 
 
 

                                                      ( महेशदादा कसन लांडगे ) 
                                  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 - १११ 
सभावृ ांत 

( दनांक २२/०४/२०१४ व २९/०४/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - ०६/०५/२०१४        वेळ - सकाळ  १०.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २९/०४/२०१४ ची तहकूब सभा 
मंगळवार दनांक ०६/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.३० 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. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  
२. मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

३. मा. कदम सदगु  महादेव 

४. मा. शडगे आशा सुखदेव 

५. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
६. मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 
७. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

८. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

९. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०. मा. साद शे ट  

 
या िशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे,  

मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.घाडगे - मु यलेखाप र क,  मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास 
अिभयंता, मा.तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य 
वै कय अिधकार , मा.भदाणे -उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.काची, मा.च हाण, 
मा.शरद जाधव, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, 
मा.बरशे ट , मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.क हेरे, मा.कांबळे, मा.भोसले – काय.अिभयंता, 
मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा य.), मा.पाट ल – 
ाचाय आयट आय मोरवाड , मा.बोदडे –  शा.अिध.जनसंपक व मा हती वभाग हे अिधकार  सभेस 

उप थत होते.  
      ------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.सदगु  कदम    अनुमोदक : मा. वनय गायकवाड 
 

       शु वार दनांक ०९/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत यावी.  
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सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
 
 
 

मा.सभापती - शु वार दनांक ०९/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.३० वाजेपयत सभा तहकूब  
            करणेत येत आहे. 
 

 
   
 
 
 
 

                                                      ( महेशदादा कसन लांडगे ) 
                                  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 - १११ 
सभावृ ांत 

 

( दनांक २२/४/२०१४, २९/०४/२०१४ व ०६/०५/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०९/०५/२०१४        वेळ - सकाळ  १०.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०६/०५/२०१४ ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक ०९/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.३० 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. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२. मा. कदम सदगु  महादेव 

३. मा. शडगे आशा सुखदेव 

४. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
५. मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 
६. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

७. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

८. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

९. मा. साद शे ट  

 
या िशवाय मा.राजीव जाधव – आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.कुलकण , मा.ढेरे,  

मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे, – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल,  
मा.भदाणे -उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद 
जाधव, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.केदार , मा. 
संजय कांबळे – काय.अिभयंता, मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.बहरेु  – शासन अिधकार ,  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 
ठराव मांक – ६७६०      वषय मांक – १  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०४/का व/१९५/२०१४ द. १०/०४/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 
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मनपाचे थािनक सं था कर वभागाकड ल आव यक मागणीनुसार मे.अमृत मु णालय, िचंचवड  
यांचेकडुन ३,२०० नग ए कॉट पावती पु तके छपाईकामी र. . १,५८,४००/- (अ र  र. .एक लाख 
अ ठाव न हजार चारशे) चे खचास मा यता िमळणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस  तसेच 
थािनक सं था कर वभागासाठ  ए कॉट पावती पु तके ( दर ती नग र. .४९.५०) ा  मंजूर 

लघु म दराने मे.अमृत मु णालय यांचेकडून करारना याची मुदत संपेपयत व ना यावर ल ए कॉट 
पावती बंद होईपयत छपाई क न घे यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
ठराव कायम होणेची वाट न पाहता पुढ ल कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

 

ठराव मांक – ६७६१      वषय मांक – २  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार वभाग 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०४/का व/१९६/२०१४ द. १०/०४/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

मनपाचे डा वभागाकड ल आव यक मागणीनुसार मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचेकडुन  

५,००० नग वेश ितक टे छपाई कामी र. .१,०५,०००/- (अ र  र. . एक लाख पाच हजार) चे खचास 
मा यता िमळणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस तसेच डा वभागाकड ल जलतरण तलाव वेश 
ितक टे व उ ान वभागाकड ल सव उ ानांची वेश ितक टे िन वदेतील ा  लघु म मंजूर दराने 
मे.अमृत मु णालय यांचेकडून करारना याची मुदत संपेपयत छपाई क न घे यास व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. ठराव कायम होणेची वाट न पाहता पुढ ल कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

ठराव मांक – ६७६२      वषय मांक – ३  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/५२९/२०१४ द. १५/०४/२०१४. 
वषय – मुंबई पुणे र ता पंपर  चौक ते भ  श  चौक िनगड  कब टोन, फुटपाथ, र ता दभाजक इु .  
        देखभाल व द ती करणेु . 

वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७६३     वषय मांक – ४  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – शासन 
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/११/का व/१७४/२०१४ द. ११/०४/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

डॉ.गाडेकर योगेश अ., वै क य अिधकार , वाय.सी.एम.एच णालय यांना PGM-CET 2014  
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पद यु र अ यास मासाठ  पाठ वणेबाबत मा यता देणेसाठ , तसेच महारा  नागर  सेवा (रजा) िनयम 
१९८१ मधील करण ५ िनयम ६३ नुसार सदर अ यास माकर ता ०२ वष असाधारण रजा व करण ३  

िनयम.१६ मधील अखंड त रजेतील  ०१ वष अशी एकूण ०३ वषाची रजा कोण याह  कारचे अिथक 
फायदे (मािसक वेतन, भ े, रजा वेतन इ.) न देता सेवा अखंड त ठेवून मंजूर  कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
 

 
 
 

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

     ( महेशदादा कसन लांडगे ) 
                                  सभापती  

                                   थायी सिमती 
           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/४/का व/४११/२०१४ 

दनांक - १३/०५/२०१४ 
 
 

  
                                                                           नगरसिचव                                                               

                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

        पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना 
 

 


