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                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. थायी सिमती 
कायप का मांक – १६५ 

(सभावृ ांत) 
दनांक – ०६/०३/२०२०                         वेळ – द.ु १२.३० वा. 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार 
द.०६/०३/२०२० रोजी द.ु१२.३० 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.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश 

३. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४. मा.लांडगे राज  कसनराव 

५. मा.पंकज द ा य भालेकर 

६. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

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

९. मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११. मा.संतोष बबन कांबळे  

१२. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

१३. मा.बुड सुवणा वकास 

१४. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

१५. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

१६. मा.सुल णा राजू धर 
 

       या िशवाय मा.पवार – अित.आयु (२), मा.उ हास जगतापü -  नगरसिचव, मा.बोदडे - 
सहा यक आयु , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

सुचक – मा.झामाबाई बारण े           अनुमोदक – मा.आरती च ध े
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०६/०३/२०२० ची 
सा ा हक सभा बुधवार दनांक ११/०३/२०२० रोजी दुपार  ०२.१५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
 

सभापती - बुधवार द.११/०३/२०२० रोजी दुपार  ०२.१५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 
 
 

           (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 

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 – १६५ 

(सभावृ ांत) 
( दनांक ०६/०३/२०२० दुपार १२.३० ची तहकूब सभा) 

 

दनांक – ११/०३/२०२०                       वेळ – द.ु ०२.३० वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०६/०३/२०२० 
(द.ु१२.३०) ची तहकूब सभा बुधवार द.११/०३/२०२० रोजी द.ु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.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

३. मा.लांडगे राज  कसनराव 

४. मा.पंकज द ा य भालेकर 

५. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७. मा.कदम शिशकांत गणपत 

८. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९. मा.संतोष बबन कांबळे  

१०. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

११. मा.बुड सुवणा वकास 

१२. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

१३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

१४. मा.सुल णा राजू धर 
 

          या िशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , 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.पाट ल 
– .शहर अिभयंता, मा.पवार -  उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – मु य लेखािधकार , मा.डॉ.रॉय 
– आरो य वै कय अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम, मा.भालकर  – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – 
.सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.अलमलेकर, मा.जोशी, मा.खांडेकर, मा.झगडे, मा.द ु रगुडे, 

मा.लोणकर, मा.खोत - सहा यक आयु , मा.बहुरे – .सहा यक आयु , मा.गायकवाड – .मु य 
उ ान अिध क, मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( थिमक िश ण), 
मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ाता YCMH, मा.इंगळे, 
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मा.तांबे, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ओंभासे, मा.पुजार , मा.भोसले, 
मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.से ठया, मा.राणे, मा.वाघुंडे, मा.पोरे ड , मा.काळे - 
कायकार  अिभयंता, मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.गाडेकर, मा.दांगट – शासन 
अिधकार  मा.गोफणे – आरो य अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 ---------- 
      दनांक २०/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का  १६२) चा सभावृ ांत  
     कायम करणते आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ६९६०      वषय मांक – १ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – डा 
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.भामाबाई फुगे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/०१/२०२०, द.१८/०१/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .७६ द.२४/०१/२०२० अ वये 
मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव  ३०२१ द.०८/०८/२०१८ अ वये मा आयु  यांचेकड ल 
आदेश . डा/०३/का व/३९८/२०१८ द.०३/११/२०१८ अ वये मनपाची भाग .१८ िचंचवडगाव 
कै दनकर गजाबा भोईर यायामशाळा ह उ कष िम  मंडळ मा णक कॉलनी िचंचवड या सं थेस 
सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०२/१०/२०१९ 
रोजी संपु ात आलेली आहे.सं थेने द.११/११/२०१९ या प ा वये यायामशाळा पु हा सेवाशु क 
त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास मुदतवाढ िमळ याबाबत मागणी केलेली आहे. यानुसार 
कै. दनकर गजाबा भोईर यायामशाळा ह  उ कष िम  मंडळ मा णक कॉलनी िचंचवड या सं थेस 
पुढ ल मुदतवाढ चा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून 
देवून ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 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 – ६९६१      वषय मांक – २ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.झामाबाई बारणे     अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/८/४४/२०२०, द.१४/०२/२०२० 
       वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र याने/आर णाने बािधत जागा  
               मा.खाजगी वाटाघाट ने ता यात घेणेकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.   

वषय .२ चा वचार द.०१/०४/२०२० चे सभेत करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६९६२      वषय मांक – ३ 
दनांक – ११/०३/२०२०      वभाग – थाप य मु य कायालय 
सुचक – मा.िशतल िशंदे      अनुमोदक – मा.शिशकांत कदम 
संदभ – मा.अित. आयु (१) यांचे प  . था/श.अ./तां/१/२१०/२०२०, द.०२/०३/२०२० 
       मा.अित. आयु (१) यांनी िशफारस केले माणे – 
       थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत 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 प  - अ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे – 

२५ स लागार) व प - ब (पूल, काय वॉक व इमारती – २४ स लागार) यांना सहभागी क न घेणेत 

आलेले आहे. ट पा- २ म ये मे. कमया असोिसए स यांनी वनंती अजासोबत सादर केले या कागदप ांची 
छाननी करणेत आली. मे. कमया असोिसए स यांना न याने िनयु  करणेकामी यां या कामा या वगवार  

माणे प  ब - स लागार ेणी -२ (इमारती वषयक कामे- र कम ५ ते २० कोट  मधील कामे) या माणे 

प  ब तयार कर यात आले आहे. ट पा-२ मधील प  ब मधील मे. कमया असोिसए स यांना पॅनेलवर 
घेणेसाठ  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. 
 

         (संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती 

थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/३८६/२०२० 
दनांक – १२/०३/२०२० 

                                                          
        (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
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( . था/श.अ./तां/१/२१०/२०२० द.०२/३/२०२० वषय .३ चे लगत) 

 


