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

कायप का मांक – १४५ 
(सभावृ ांत) 

 

दनांक – ३०/१०/२०१९                         वेळ – दुपार  ०२.३० वा. 
 
 

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

द.३०/१०/२०१९ रोजी दुपार  ०२.३० 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.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२.    मा.लांडगे राज  कसनराव 

  

     यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
---------- 

 
मा.सभापती –   सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेन े
              द.३०/१०/२०१९ (दपुार  ०२.३० वा.) (कायप का मांक १४५) ची मा. थायी                

सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार द.०६/११/२०१९ रोजी दपुार  ०२.१५ 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 – १४५ 
 (सभावृ ांत) 

 

दनांक – ०६/११/२०१९                                                       वेळ – दुपार  ०२.१५ वा. 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची तहकूब सभा बुधवार 
द.०६/११/२०१९ रोजी दुपार  ०२.१५ 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 

४. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५. मा.ल ढे न ता योगेश 

६. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

७. मा.च धे आरती सुरेश 

८. मा.लांडगे राज  कसनराव 

९. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१०. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
११. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

 

       या िशवाय मा.पाट ल – अित.आयु (१), मा.पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास 
जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य लेखा प र क, मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, 
मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.तुपे, मा.िनकम, मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे 
– .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे - सहा यक 
आयु , मा.दांगट – .सहा यक आयु , मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल - 
ाचाय, औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( थिमक िश ण), मा.मुंढे - .िश णािधकार  

(मा यिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – 
अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.च हाण, मा.लडकत, 
मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.पाट ल, 
मा.घुबे, मा.देशमुख, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड  - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे -  
पशुवै क य अिधकार ,  मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.व ते, मा.बहुरे – शासन 
अिधकार , मा.गोफणे – आरो य अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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ठराव मांक - ५७९१      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०६/११/२०१९       
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव  –  
       वषय - मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .१० द.२६/०८/२०१९  

वषय .१ चा वचार द.२०/११/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५७९२      वषय मांक – ०२ 
दनांक – ०६/११/२०१९      वभाग – ई े ीय, थाप य 
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारणे 
संदभ – मा.अित.आयु  यांचे कड ल प  .ई े/ था/का व/९३४/२०१९ द.१८/१०/२०१९ 

            मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका स लागार पॅनेलवर मा. थायी सिमती ठराव .२१३९, 

द.०७/०२/२०१८ अ वये मे.आकार अिभनव यांची स लागार हणून िनयु  कर यात आली 
आहे. भाग .७ च-होली येथील हरामाता पुल, खडकवासला व ती ते ९०.०० मी पयतचा ३० 
मी ड.पी. र ता  वकिसत करणे. (िन वदा .६६/९/२०१७/१८) या कामावर त  स लागार 
हणून मे.आकार अिभनव यांची नेमणुक करणेत आली होती.  तथा प क सलटंट मे.आकार 

अिभनव यांनी कामाचे अंदाजप क तयार करताना य  थळपाहणी केलेली नाह . तसेच कामात 
केले या हलगज पणामुळे मे.आकार अिभनव यांचेकडून खुलासा माग वणेत आलेला होता. परंत ु
सदरचा खुलासा समाधानकारक नस याने मे.आकार अिभनव यांना पॅनेलव न काढून टाकणेत 
आलेले आहे. तथा प सदर कामा या िन वदा प ात कामासाठ  मे. स लागार यांची नेमणुक 
करणेची आव यकता अस याने या े ामधील अनुभवी स म क प यव थापन स लागार 
हणून नेमणूक करण े यो य होईल असे मत आहे. सदर कामासाठ  स लागार नेमणुक साठ  

संदिभय प ा वये दनांक १६/९/२०१९ ते दनांक २३/०९/२०१९ या कालावधीम ये व वध सं थेचे 
सील बंद पाक ट दर माग वणेत आले होते. यानुसार मे.अँशुअड इं जिनअर ंग स हसेस यांचेकडून 
१.४९% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे.  यांनी यापूव  देखील अशा कारची कामे केलेली 
आहेत व स या काह  कामे गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक 
मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार तां क या कामाव न य  जागेवर िनयो जत 
वेळेत अमंलबजावणी होणेचे ीने मे.अँशुअड इं जिनअर ंग स हसेस यांची सदर कामाक रता 
क प स लागार हणून नेमणूक क न याकामी लागणार  फ  ह  मा. थायी सिमती या मा य 

ठरावापे ा कमी दराने (१.४९%) ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर 
कामाक रता एकूण १.४९%  िन वदाप ात (Post Tender Activity)  या दराने फ  अदा करणसे 
मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 
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         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - ५७९३      वषय मांक – ०३ 
दनांक – ०६/११/२०१९      वभाग – नगरसिचव 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/१/का व/१५२८/२०१९ द.२४/१०/२०१९ 

            मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे  –  
       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 देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता 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/१३८७/२०१९ 

दनांक –  ०६/११/२०१९ 
 

                                                                                                 
(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. 

 


