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

कायप का मांक – ११७ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ०२/०५/२०१९                 वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार दनांक 
०२/०५/२०१९ रोजी दपुार  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.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. च धे आरती सुरेश 

६. मा.पंकज द ा य भालेकर 

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

 

यािशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य 
वै क य अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.तुप,े मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, 
मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, 
मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.राऊत, मा.दागंट – .सहा.आयु , 
मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.िशंदे – शासन 
अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), 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 क य 
अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता YCMH, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जुंधारे, मा.घोडे, 
मा.ओंभास,े मा.ग टूवार, मा.घुबे - कायकार  अिभयंता, मा.गोफण े– आरो य अिधकार , मा.माने 
– लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

क न घेणेत आले –  
 
वषय .३५) मा. थायी सिमती ठराव .४५११ द.२८/२/२०१९ म ये दु ती करणेबाबत. 

 
वषय .३६) मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभे या वेळ बदला बाबत. 

-------- 
 
( पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मा.पाट ल ( .शहर अिभयंता) यांचेकडे शहर अिभयंता पदाचा 
पदभर सोप व यात आ यान ेमा. थायी सिमती या वतीने मा.सभापती, थायी सिमती यांचे ह ते 
पु पगु छ देऊन स कार कर यात आला.) 

------------ 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली 
 
सुचक – मा.राज  गावडे                                 अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०२/०५/२०१९ ची सा ा हक 
सभा शिनवार द.०४/०५/२०१९ रोजी दपुार  ०२.०० वा. पयत तहकुब करणेत यावी. 

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

 
सभापती - शिनवार द.०४/०५/२०१९ रोजी दपुार  ०२.०० वा. पयत सभा 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 – ११७ 
(सभावृ ांत) 

( द.०२/०५/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०४/०५/२०१९                 वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.०२/०५/२०१९ रोजीची तहकूब 

सभा शिनवार द.०४/०५/२०१९ रोजी दुपार  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.ममता वनायक गायकवाड 

३. मा.क णा शेखर िचंचवडे 
 

यािशवाय मा.लोणकर - सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पाट ल – 
.शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै क य अिधकार , मा.राऊत – .सहा यक आयु , 

मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग),  
मा.घोडे - कायकार  अिभयंता, मा.गोफणे – आरो य अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

---------- 
                      

मा.सभापती – सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेन े
            आजची सभा बुधवार दनांक ०८/०५/२०१९ रोजी दुपार  १.४५ वा.पयत तहकूब  
            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 – ११७ 
(सभावृ ांत) 

( द.०२/०५/२०१९ व ०४/०५/२०१९ ची तहकूब सभा) 
 
दनांक – ०८/०५/२०१९                 वेळ – दुपार  ०१.४५ वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०४/०५/२०१९ ची तहकूब 

सभा बुधवार द.०८/०५/२०१९ रोजी दुपार  ०१.४५ 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.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
 

यािशवाय मा.दुरगुडे - सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर 
– मु य लेखाप र क, मा.डॉ.रॉय – आरो य वै क य अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा 
अिधकार , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण 
वभाग), मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.फुटाण े- कायकार  अिभयंता, मा.गोफणे – आरो य 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

  
मा.सभापती –   सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेन े
              द.०८/०५/२०१९ (दपुार  ०१.४५ वा.) ची मा. थायी सिमतीची सभा बुधवार   
              द.१५/०५/२०१९ रोजी दपुार  ०१.४० 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 – ११७ 
(सभावृ ांत) 

( द.०२/०५/२०१९, ०४/०५/२०१९ व ०८/०५/२०१९ (द.ु०१.४५ वा.) ची तहकूब सभा) 
 
दनांक – १५/०५/२०१९                    वेळ – दुपार  ०१.४० वा. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०८/०५/२०१९ (द.ु१.४५ 

वा.) ची तहकूब सभा बुधवार द.१५/०५/२०१९ रोजी दुपार  ०१.४० 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.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

६. मा.खानोलकर ा महेश 

७. मा.च धे आरती सुरेश 

८. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

९. मा.लांडगे राज  कसनराव 

१०. मा.पंकज द ा य भालेकर 

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

 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , 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.डॉ.रॉय – आरो य वै क य अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.सवणे – .सह 
शहर अिभयंता, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक 
आयु , मा.राऊत, 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 वभाग), मा.मुंढे 
– .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
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अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, 

मा.इंगळे, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, 
मा.देशमुख, मा.फुटाण े- कायकार  अिभयंता, मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.गोफणे – आरो य 
अिधकार , मा.साळंुखे – पास क  मुख PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली 

 
सुचक – मा.राहुल कलाटे                                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.१५/०५/२०१९ (द.ु१.४० वा.) 
ची तहकूब सभा बुधवार द.२९/०५/२०१९ रोजी दपुार  ०१.४५ वा. पयत तहकुब करणेत यावी. 

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

 
सभापती - बुधवार द.२९/०५/२०१९ रोजी दपुार  ०१.४५ वा. पयत सभा 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 – ११७ 
(सभावृ ांत) 

( द.०२/०५/२०१९, ०४/०५/२०१९, ०८/०५/२०१९ (द.ु०१.४५ वा.),१५/०५/२०१९ (द.ु०१.४० वा.), 
ची तहकूब सभा) 

 

दनांक – २९/०५/२०१९                 वेळ – दुपार  ०१.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १५/०५/२०१९ (द.ु१.४५ 

वा.) ची तहकूब सभा बुधवार द.२९/०५/२०१९ रोजी दुपार  ०१.४५ 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.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 

२. मा.ममता वनायक गायकवाड 

३. मा.पंकज द ा य भालेकर 

४. मा.कलाटे मयुर पांडूरंग 

 

यािशवाय मा.िचतळे – सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर 
– मु य लेखाप र क,  मा.डॉ.रॉय – आरो य वै क य अिधकार , मा.कोळंबे – मु य लेखा 
अिधकार , मा.िनकम – सह शहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.बोदडे - सहा यक आयु , 
मा.राऊत, मा.दांगट – . सहा यक आयु , मा.पाट ल – ाचाय, औ. .क , मा.िशंदे – शासन 
अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), 
मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.तांब,े मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.ग टूवार, 
मा.पुजार , मा.पाट ल, मा.पवार, मा.फुटाण,े मा.वाघुंडे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे -  
पशुवै क य अिधकार , मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.गाडेकर – शासन 
अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.मान े –  लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

---------- 
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मा.सभापती –   सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेन े
              द.२९/०५/२०१९ (दपुार  ०१.४५ वा.) (कायप का मांक ११७) ची मा. थायी 
              सिमतीची  सभा शु वार  द.३१/०५/२०१९ रोजी दपुार  ०१.४० 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 – ११७ 
(सभावृ ांत) 

( द.०२/०५/२०१९, ०४/०५/२०१९, ०८/०५/२०१९ (दपुार  ०१.४५ वा) व द.१५/०५/२०१९ 
(दपुार  १.४० वा) व २९/०५/२०१९ (द.ु०१.४५ वा.), ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – ३१/०५/२०१९                    वेळ – दुपार  ०१.४० वा. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.२९/०५/२०१९ (द.ु१.४० वा.) 

रोजीची तहकूब सभा शु वार द.३१/०५/२०१९ दुपार  १.४० 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.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५. मा.ल ढे न ता योगेश 

६. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

७. मा.खानोलकर ा महेश 

८. मा.च धे आरती सुरेश 

९. मा.िशतल ऊफ वजय गोरख िशंदे 

१०. मा.लांडगे राज  कसनराव 

११. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१२. मा.कलाटे मयुर पांडूरंग 

१३. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

 
          या िशवाय मा.पाट ल - अित र  आयु  त (१),  मा.गावडे – .अित र  आयु  (२),  
मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, मा.कंुभोजकर  -  मु य लेखाप र क,  मा.पाट ल – .शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार ,  मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना,   

मा.कोळंबे - मु य लेखा अिधकार , मा.िनकम - सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे,  
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.राऊत,  मा.दांगट – 
.सहा यक आयु ,  मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल  - ाचाय, औ. .क , मा. 

मुंढे - .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), मा.पोमण  - मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.डॉ.साळवे – अित. आरो य वै क य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता  YCMH, मा.तांब,े 
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मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.गलबल,े  मा.ग टूवार,   मा.पाट ल,  मा.घुब,े  मा.पवार,  मा.फुटाण,े  
मा.राण,े  मा.पोरे ड , - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे  -  पशुवै क य अिधकार ,  मा.जगताप  
–  कामगार क याण अिधकार , मा.गाडेकर, मा.आगळे – शासन अिधकार ,  मा.जरांडे – सुर ा 
अिधकार ,  मा.माने -  लेखािधकार , पी.एम.पी.एम.एल. हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

           (मा. दलीप गावडे, .अित र  आयु  (२) यांचा सेवािनवृ ी िनिम  मा. थायी सिमती यावतीने 
मा.सभापती, थायी सिमती यांचे ह ते पु तक व पु पगु छ देऊन यांचा स कार कर यात आला.) 

---------- 
 

                दनांक २४/०४/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .११६)   
                          चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

 ---------- 
 

ठराव मांक - ४७७१      वषय मांक – १ 
दनांक – ३१/०५/२०१९      
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव –      
       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३ दनांक 
              १२/१०/२०१८ बाबत..  

वषय मांक ०१ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७७२      वषय मांक – २ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग - जलिन:सारण मु यालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/३९८/२०१९ द.०७/०३/२०१९   
       वषय - भाग .२१ मधील डल स पं पंग टेशन ते िशवाजी चौक पंपर  वाघेरे पयत 

अ त वात असले या जलिनःसारण निलकांची सुधारणा काम ेकरण.े 
वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४७७३      वषय मांक – ३ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – वै कय  
सूचक – मा.राज  लांडग े     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  .वै /७/का व/५००/२०१९ द.०८/०३/२०१९   
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वै क य वभागांतगत मनपा काय े ातील दफनभुिम 
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म ये काळजीवाहक पुर वणेकामी ई-िन वदा .१२/२०१२-१३ वतमानप ाम ये तसेच मनपाचे 
अिधकृत वेबसाईट वर िस द करणेत आली. सदर िनवेदेतील अट .११ अ वये िन वदा िस द 
झालेनंतर व जा हर िनवेदना दारे कोण याह  सामा जक सं था अथवा धमदाय सं था यांनी 
मा.आयु  सो. यांनी ठरवून दले या कमान वेतन दरानुसार काळजीवाहक पुरवून दफनभुमीची 
देखभाल करणेस तयार  दशवलेली असतील यांना मा.आयु  सो. यां या मा यतेने थेट काम 
देवून िन वदा येतून वगळणेत येईल अशी अट नमूद करणेत आलेली आहे. यानुसार खालील 
सं थांची दररोज ०३ काळजीवाहक पुर वणेकामी आदेश िनगिमत कर यात आलेले आहेत. 
 

अ. . दफनभूमी िनयु  धमादाय सं था (ठेकेदार) 
१ मु लम दफनभूमी,नेह नगर पंपर  िचंचवड मु लम वे फेअर ईदगाह व क तान 

किमट , नेह नगर २ मु लम दफनभूमी,दापोड  
३ मु लम दफनभूमी,िलंक रोड िचंचवड म जद जिमअतुल कुरैश, अहले सु नतवल जमाअत 
४ न दफनभूमी , िलंक रोड िचंचवड संयु  ती सेवा महासंघ 
५ िलंगायत दफनभूमी , मोरवाड  ी.म लकाजुन ित ान,िनगड  

 

        द.१/४/२०१९ ते दनांक ३०/०९/२०१९ या ०६ म हने अथवा सदर या कामकाजासाठ  न वन 

सं थेची नेमणूक होईपयत (ज े अगोदर असेल े ते) मुदतवाढ देणेस, सदर कामकाजाची तपासणी व 

िनयं ण सुर ा वभागामाफत करणेस व या कामी येणा-या अंदाज ेर. .१८,७१,६४०/- (अ र  र. .अठरा 
लाख ए काह र हजार सहाश ेचाळ स फ ) अथवा शासन िनणयानुसार कमान वेतन दराम य ेवाढ 

झा यास यानुसार य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७७४      वषय मांक – ४ 
दनांक – ३१/०५/२०१९      
सूचक – मा.राज  लांडग े     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.शैलेश मोरे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव -    
           मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०० दनांक ०८/०३/२०१९ अ वय े

से. .२५ िसंधूनगर, व ठल मणी मं दर गाडन ािधकरण िनगड  येथील मनपाची सा व ीबाई फुल े

यायामशाळा ह  ॉस  फट टेिनस टार अकॅडमी िनगड  या सं थेस ११ म हन े करारान े र. .२०००/- 

सेवाशु क महापािलकेकडून घेवून चाल वणेस देणेकामी मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७७५      वषय मांक – ५ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडग े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/२१५/२०१९ द.०७/०३/२०१९   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –      
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          मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०२ दनांक ०८/०३/२०१९ अ वय े

मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/१८८ 
/२०१२ द.०४/०७/२०१२ म य े नमूद केले माण े मा.महापौर यां या अ य तेखाली द.०१/०३/२०१९ 

द.ु२.०० वा. झाले या सभेत खेळाडू द क योजना अनुषंगाने सन २०१८-१९ कर ता ा  झाले या ३४ 

अजापैक  मनपा डा धोरणानुसार २९ खेळाडू पा  व ५ खेळाडू अपा  कर यास मा यता दली आहे. पा  

खेळाडंूना खेळाडू द क योजनेचा २०१८-१९ चा लाभ २ वषाकर ता देणेस व याकामी येणा-या अंदाज े 

र. .७३,४९,२००/- (अ र  र. . याह र  लाख एकोणप नास हजार दोनश ेफ ) चे खचास व सदरचा खच 

खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७७६      वषय मांक – ६ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडग े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११०/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
           वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०३ दनांक 
              ०८/०३/२०१९ बाबत.. 

वषय मांक ०६ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७७७      वषय मांक – ७ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१११/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
           वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०४ दनांक  

               ०८/०३/२०१९ बाबत.. 
वषय मांक ०७ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४७७८      वषय मांक – ८ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  लांडग े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११२/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०५ दनांक 

              ०८/०३/२०१९ बाबत.. 
वषय मांक ०८ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ४७७९      वषय मांक – ९ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडग े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११४/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०६ दनांक 

              ०८/०३/२०१९ बाबत.. 
वषय मांक ०९ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४७८०      वषय मांक – १० 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडग े     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११६/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
           वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०७ दनांक  

               ०८/०३/२०१९ बाबत .. 
वषय मांक १० चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४७८१      वषय मांक – ११ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११७/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०८ दनांक  

              ०८/०३/२०१९ बाबत.. 
वषय मांक ११ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४७८२      वषय मांक – १२ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.झामाबाई बारण े     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११९/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१०९ दनांक  

              ०८/०३/२०१९  
वषय मांक १२ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४७८३      वषय मांक – १३ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१२०/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११० दनांक 

              ०८/०३/२०१९ बाबत.. 
वषय मांक १३ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४७८४      वषय मांक – १४ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडग े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१२१/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .१११ दनांक  

              ०८/०३/२०१९ बाबत.. 
वषय मांक १४ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४७८५      वषय मांक – १५ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१२२/२०१९ द.०६/०३/२०१९   
       वषय - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .११२ दनांक  

              ०८/०३/२०१९ बाबत.. 
 वषय मांक १५ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४७८६      वषय मांक – १६ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडग े     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४८९/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
          वषय - मनपाची वैदुव 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 
              यायामशाळेस मुदतवाढ देणेबाबत..  

वषय मांक १६ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ४७८७      वषय मांक – १७ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९८/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
       वषय - 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 यायामशाळेस मुदतवाढ देणेबाबत..  

वषय मांक १७ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७८८      वषय मांक – १८ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४८८/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
       वषय - म.न.पा.ची कै.आनंदाराव लांडगे यायामशाळा  धावडे व ती भोसर  ह  
              यायामशाळा िस दे र युवा ांती िम  मंडळ भोसर  ३९ यांना सेवाशु क  
              त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास देणेस मुदतवाढ देणेबाबत..  

वषय मांक १८ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७८९      वषय मांक – १९ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४८७/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
       वषय - 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  देणेस मुदतवाढ देणेबाबत...  

वषय मांक १९ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७९०      वषय मांक – २० 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ –  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९५/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
        वषय - मनपाची बालभवन यायामशाळा  खराळवाड  ह सदानंद त ण िम  मंडळ 
               बजरंगनगर पंपर  यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास  
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               देणेस मुदतवाढ देणेबाबत..  

वषय मांक २० चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४७९१      वषय मांक – २१ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडग े     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९४/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
       वषय - 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 देणेस मुदतवाढ देणेबाबत...  

वषय मांक २१ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७९२      वषय मांक – २२ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९३/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
       वषय - 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 देणेस मुदतवाढ देणेबाबत..  

वषय मांक २२ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४७९३      वषय मांक – २३ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९२/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
       वषय - 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 देणेस मुदतवाढ  
              देणेबाबत...  

वषय मांक २३ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ४७९४      वषय मांक – २४ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडग े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९१/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
       वषय - मनपाची मुंजाबा चौक यायामशाळा, पंपळे सौदागर ह गणेश िम  मंडळ,  
              पंपळे  सौदागर यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास देणेस  
              मुदतवाढ देणेबाबत...  

वषय मांक २४ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७९५      वषय मांक – २५ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९०/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
       वषय - 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  
              देणेस मुदतवाढ देणेबाबत..  

वषय मांक २५ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७९६      वषय मांक – २६ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडग े     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९७/२०१८, द.१४/१२/२०१८   
       वषय - मनपाची मासुळकर कॉलनी यायाम शाळा पंपर  ह  यायामशाळा ी छ पती  
              िशवाजी िम  मंडळ मासुळकर कॉलनी पंपर  यांना ११ म हने करारान े 
              चाल वणेस देणेस मुदतवाढ देणेबाबत.... 

वषय मांक २६ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७९७      वषय मांक – २७ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – डा 
सूचक – मा.राज  लांडग े     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९६/२०१८ द.१४/१२/२०१८   
       वषय - मनपाची लांडेवाड  भोसर  यायामशाळा ह  यायामशाळा नव महारा  त ण 
              िम  मंडळ लांडेवाड  भोसर  ३९ यांना सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेस  
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              मुदतवाढ देणेबाबत..  

वषय मांक २७ चा वचार दनांक ०३/०७/२०१९ चे सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७९८      वषय मांक – २८ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – मा यिमक िश ण  
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  .मा य/िश/१/का व/२०८/२०१९ द.११/०३/२०१९   
       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
           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 हन े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 वय े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 य ेमा यिमक शाळा या ३० ए ल २०१९ अखेर 

सु  अस यान े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 देणेस व 

येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७९९      वषय मांक – २९ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – वायसीएमएच  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/७/का व/२०९/२०१९ द.०८/०३/२०१९   
       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.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 परंतु सदर मुलाखतीस न वन उमेदवार उपल ध  न झा याने व 
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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 व ावेतन/ 
िश यवृ ीवर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  िनयु स काय र मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक - ४८००      वषय मांक – ३० 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – संगीत अकादमी 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 
संदभ – मा.अित र  आयु  यांचे प  .मािश/संअ/का व/६१/२०१९ द.१९/०३/२०१९   
       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागाअंतगत संगीत अकादमी 
िनगड  येथे ी.लटपटे ल मण गणपतराव यांना ६ म हने कालावधीकर ता मानधनावर संगीत 
िश क हणून  नेमणूक कामी एक त ितमाह मानधन र. .१०,०००/- (अ र  र. .दहा हजार 
फ ) अदा करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ४८०१      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – वायसीएमएच 
सूचक – मा.राज  लांडग े     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – मा.अित.आयु (१) यांचे प  .वायसीएमएच/०७/का व/२०६/२०१९ द.०८/०३/२०१९   
       मा.अित.आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे –   
       यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध क सलटंट पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात .२८४ 
द.१२/१०/२०१८ रोजी  िस द क न ा  उमेदवारां या मुलाखती द.२९/१०/२०१८ रोजी घेऊन 
पा  उमेदवारांना िनयु  आदेश . वायसीएमएच/७/का व/५५८/२०१८ द.२९/११/२०१८ 
दे यात आलेला आहेत. परंतु जी पदे पुण  मतेने भरली गेली नाह त अशी र  पदे व िनयु  
आदेश िनगत क नह  व हत मुदतीत जू न झाले या र  जागेकर ता द.२५/०२/२०१९ रोजी 
Walk In Interview घे यात आले या  आहेत. याम ये खालील  ा  उमेदवाराची िनयु  
करणेत आलेली आहे. 
 

 अ.      उमेदवारांचे नाव शै णक अहता    पदनाम वग  व 
िनवड  

मानधन र.  
.म हना 

  १ डॉ. रेठे मयुरा वजय एम.बी.बी.एस 
ड .एम.आर.ड  रे डओलॉजी ट ओबीसी 

िनवड-खुला ६५०००/- 
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  २ डॉ.म सुर  िनकहत 
सलीम एम.बी.बी.एस वै कय अिधकार  

आय.सी.यु ओ.बी.सी ४५०००/- 

  ३ डॉ. नवले सतीश ल मण एम.बी.बी.एस वै कय अिधकार  
आय.सी.यु ओ.बी.सी ४५०००/- 

       वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या तारखेपासून 
दनांक ०८/०३/२०१९ ते द.२८/०५/२०१९ अखेर नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ४८०२      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – वायसीएमएच 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.झामाबाई बारण े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वायसीएमएच/०७/का व/२१५/२०१९ द.०८/०३/२०१९   
      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.०५/०३/२०१९  रोजीचे Walk In Interview  कर ता उप थीत 
उमेदवारांमधुन न वन ५ उमेदवारांना व सदर मुलाखतीस न वन उमेदवार पुरेशा माणात उपल ध  

न झा यान े व णालयास डॉ टरांची कमतरता वचारात घेऊन मागील कालावधीत काम केले या 
६ उमेदवारांची फेरिनवड करणेस िनवड सिमतीन े िशफारस केलेली आहे. यानुसार  सोबतचे प  अ 
म ये नमुद केले या न वन ५  किन  िनवासी व मागील कालावधीत कायरत ६ किन  िनवासी 
उमेदवारांची दरमहा एक त व ावेतन/ िश यवृ ीवर ता पुर या व पात  आदेशाचे तारखेपासून  

िनयु  करणे काय र मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४८०३      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – वै कय मु य कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /०१/का व/४३६/२०१९ द.३०/०३/२०१९   
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
        वै कय वभागांतगत दवाखाना/ णालयाम ये कायरत असले या  व वध त  वै कय 
अिधकार , वै कय अिधकार , दंतश य िच क सक व पॅरामे डकल कमचार  या पदावर ल 
उमेदवारांना पुढ ल ४५ दवसांचे कालावधीसाठ  एक त मानधनावर मुदतवाढ  देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ४८०४      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ३१/०५/२०१९     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.राज  लांडग े 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/०३/का व/८४/२०१९ द.१०/०४/२०१९   

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन –      

       पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१९०.८२ कोट  (अ र  र. .एकशे न वद कोट  याऐंशी लाख फ ) तरतूद 
करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ९७.८२ कोट  व वध कारचे पासेस र. .१८ कोट  व 
बसेस खरेद  र. .७५ कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून 
ितमहा र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व सवलतीचे पासेस पोट  र. .१.५० कोट  असे एकूण 

र. .७.५० कोट  (अ र  र. .सात कोट  प नास लाख फ ) सन २०१८-१९ या अंदा जत संचलन 
तुट चे लेखाप र ण होवून तूट कायम होईपयत माहे ए ल २०१९ ते फे ुवार  २०२० अखेर ११ 
म हने अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेची 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांस संचलन तुट व 
सवलतीचे पासेस पोट  दरमहा र. .७.५० कोट  या माणे माहे ए ल २०१९ ते फे .ु२०२० अखेर 
११ म हने अ ीम व पात अदा करणेस मा यते बाबतचा वषय मा. थायी सिमती सभेसमोर 
ठेवणेत आला आहे.  अशा व पाची ११ म ह यांची सरसकट थेट मा यता न देता थम ३ 
म ह यांसाठ  ( ए ल २०१९ ते जून २०१९) संचलन तुट व व वध कारचे पासेस यापोट  दरमहा 
र. .७.५० कोट  या माणे एकूण र. .२२.५० कोट  पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांना 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच शासनाने यापुढे पुणे महानगर प रवहन महामंडळ 
िल. यांना संचलन तुट व सवलतीचे पासेस पोट  पुढ ल र कम अदा करणेबाबत येक 
म ह याक रता न याने ताव मा. थायी सिमती सभेपुढे मा यतेकामी सादर करणेकामी मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक - ४८०५      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ३१/०५/२०१९      
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  याचें प  .लखेा/६/का व/१८९४/२०१९, द.०८/०२/२०१९ 

       २) मा.राज  गावडे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव -    

        मा. थायी सिमती सभा ठराव .४५११ दनांक २८/२/२०१९ नुसार मा.आयु ाकंडून 
आलेले पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे सन २०१८-१९ चे सुधार त व सन २०१९-२० 
चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन  पुर कृत योजनांसह महापािलकेने नमुद 
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केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या 
अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व मनपा ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे 
अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  

 
अंदाजप क “अ” “ क” “ प” व क शासन पुर कृत योजना अंदाजप क 

 
अ. . तपिशल सन २०१८-१९ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 
सन २०१९-२० चा अंदाज 

र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
४६,४३,५८,८०,३४८ 

 
४६,२०,७७,९७,००० 

२) एकूण खच ३२,५३,०६,८०,१०२ ४५,९०,५३,८४,४०० 
३) अखेरची िश लक १३,९०,५२,००,२४६ ३०,२४,१२,६०० 
ब) 
१) 

भाग-३  
एकूण जमा 

५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 

२) भाग-३ एकूण खच ५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 
क) 
१) 

 
क शासन पुर कृत 
योजना एकूण जमा 

 
१४,६२,२०,६१,१५५ 

 
१५,६२,२४,७७,००० 

२) क शासन पुर कृत 
योजना एकूण खच 

५,७५,२४,६१,००० १४,३६,७९,३१,००० 

३) अखेरची िश लक ८,८६,९६,००,१५५ १,२५,४५,४६,००० 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ 

अंदाजप क मा.आयु  यांनी मा. थायी सिमती सभेला द.१८/०२/२०१९ रोजी सादर केलेले आहे. 
मा. थायी सिमती सभेने मा.आयु  यां या अंदाजप कात सुधारणा क न सदर सुधारणांसह 
मा.महापािलका सभेकडे ठराव .४५११ द.२८/०२/२०१९ अ वये िशफारस करणेकामी मा यता 
दली असली तर  मा.लोकसभेची आचारसं हता द.१०/०३/२०१९ रोजी लागू झाली असून 
दर यान या कालावधीम ये मा.महापािलका सभेपुढे सदर अंदाजप क सादर होवू न शक याने 
मा.आयु  यांनी मा. थायी सिमती सभेला सादर केले या अंदाजप काची अंमलबजावणी महारा  
महापािलका अिधिनयमा या कलम १०० (अ) माणे सु  करणेत आली आहे. उ  
अिधिनयमा या कलम १०० नुसार ३१ माच पुव  अंदाजप क मा.महापािलका सभेने वकारणे 
अिभ ेत आहे तथा प मा.लोकसभे या आदश आचारसं हते या अंमलामुळे सदर अंदाजप क 
मा.महापािलका सभेला सादर करता न आ याने ते माहे माच ३१ पयत अंितम र या वकृत 
करता आले नाह  ह  व तु थती आहे. सबब मा.आयु  यांनी मा. थायी सिमतीस सादर केले या 
अंदाजप काची य  अंमलबजावणी सु  झाली अस याने ती यापुढेह  चालू ठेवणे म ा  आहे.    
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सबब मा. थायी सिमती ठराव मांक ४५११, दनांक २८/०२/२०१९ मधील स मा. सद यांनी सन 
२०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कास सुच वले या सव सुधारणा 
(सुचना/ ताव) वगळून तसेच अंदाजप क पु तक .३ मधील पान .२९० अ. .१५ अ वये 
पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील पवना नद  सुधार क प राब वणे याऐवजी पंपर  िचंचवड 
मनपा प रसरातील पवना नद  पुन जीवन क प राब वणे असा बदल क न यातील 
अंदाजप क य र. .३,६४,००,००,०००/- ऐवजी र. .१५,५७,००,००,०००/- अशी दु ती करणसे 
मा यता देणेस तसेच यातील पान .२९० अ. .१७ अ वये पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील 
इं ायणी नद  सुधार क प राब वणे या ऐवजी पंपर  िचंचवड मनपा प रसरातील इं ायणी नद  
पुन जीवन क प राब वणे असा बदल क न यातील अंदाजप क य र. .२०,००,००,०००/- 
ऐवजी र. .१२,००,००,००,०००/- अशा दु तीसह मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यांनी कलम ९५ अ वय ेमा. थायी सिमती सभेला सादर केले या सन २०१८-१९ चे सुधा रत व 
सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर यात येत आहे. तसेच साधारणपणे तीन म ह यानंतर मा. वधानसभेची आचारसंह ता लागू 
हो याची श यता वचारात घेता सन २०१९-२० या आिथक वषात अंदाजप कात ता वत 
कर यात आलेली कामे पूण कर यासाठ  उपल ध कमी कालावधी वचारात घेता सन २०१९-२० 
या अंदाजप कातील ता वत सव कामां या नावासमोर नमुद अंदाजप क य रकमेस एक त 
शासक य मा यता घेत यास या- या कामाची केलेली तरतूद याच वषात खच करता येईल. 

सबब, सन २०१९-२० या अंदाजप कात नमूद केले माणे ढोबळ अंदाजप क तयार कर यात 
आलेले आहे अशी सव भांडवली व महसुली कामे तसेच महसूली अंदाजप कातील व तू व 
सेवां या खरेद या लेखािशषासमोर दश वले या एकूण अंदाजप क य रकमेस मा.महापािलका 
सभे या उमेद मा यतेवर शासक य मा यता देणते येत आहे. तसेच ह  शासक य मा यतेची 
र कम िन वदा या पूण झा यावर मजंूर िन वदा रकमे इतक  रा हल यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यास मा यता देणेत येत आहे. तर  महसुली व भांडवली 
अंदाजप का या सव नवीन कामांना यां या समोर दश वले या अंदाजप क य रकमांना तसेच 
महसूली अंदाजप कातील व तू व सेवां या खरेद या लेखािशषासमोर दश वले या एकूण 
अंदाजप क य रकमेस मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर शासक य मा यता देणेकामी 
मुळ ठरावात उपरो  नमूद सुधारणां माणे दु ती क न दु त ठराव मसूदा मंजूर  व 
मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

सबब, यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ 
अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह महापािलकेने नमुद केले या 
शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे क शासन 

पुर कृत योजना अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे 
अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अंितम वकृती देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
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अंदाजप क “अ” “ क” “ प” व क शासन पुर कृत योजना अंदाजप क 
 

अ. . तपिशल सन २०१८-१९ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१९-२० चा अंदाज 
र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
४६,४३,५८,८०,३४८ 

 
४६,२०,७७,९७,००० 

२) एकूण खच ३२,५३,०६,८०,१०२ ४५,९०,५३,८४,४०० 
३) अखेरची िश लक १३,९०,५२,००,२४६ ३०,२४,१२,६०० 
ब) 
१) 

भाग-३  
एकूण जमा 

५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 

२) भाग-३ एकूण खच ५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 
क) 
१) 

 
क शासन पुर कृत 
योजना एकूण जमा 

 
१४,६२,२०,६१,१५५ 

 
१५,६२,२४,७७,००० 

२) क शासन पुर कृत 
योजना एकूण खच 

५,७५,२४,६१,००० १४,३६,७९,३१,००० 

३) अखेरची िश लक ८,८६,९६,००,१५५ १,२५,४५,४६,००० 
 

सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ४८०७      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ३१/०५/२०१९      
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे  
संदभ – मा.राज  गावडे, मा.आरती च धे यांचा ताव -    

       मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा ह  यापुढे येक बुधवार  दुपार  २.०० या ऐवजी 
दुपार  २.३० वाजता आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल े
 
 

        (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/५५२/२०१९ 
दनांक – ३१/०५/२०१९ 
 

                                                           
                                                       (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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( .वायसीएमएच/७/का व/२०९/२०१९ द.०८/०३/२०१९ वषय .२९ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/२१५/२०१९ द. ०८/०३/२०१९ वषय .३२ चे लगत) 

 

 


