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

कायप का मांक - १० 
(सभावृ ांत) 

दनांक – २४/०५/२०१७            वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२४/०५/२०१७ 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.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.उ म काश कदळे 
५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
७) मा.हषल म छं  ढोरे 
८) मा.कुटे िनमला संजय 
९) मा.कोमल दपक मेवानी 
१०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
११) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
१३) मा.मोरे र महादू भ डव े
१४) मा.राजू िमसाळ 
१५) मा.अिमत राज  गावडे 
१६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

 

      यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, डॉ.साळव–ेवै क य संचालक, मा.ठाकूर-उपसंचालक 
नगररचना,मा.लांडे-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुप,ेमा.पठाण–सहशहर अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.दंडवते,मा.कडूसकर,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोत-सहा यक 
आयु ,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पाट ल- ाचाय,औ ोिगक िश ण क , मा.पोमण-मु य 
मा हती व तं ान अिधकार ,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.थोरात,मा.लडकत, 
मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.पुजार ,मा.गायकवाड, मा.भोसले, 
मा.मोरे,मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता,मा.गाडेकर,मा.बहुरे,मा.मुंढे,मा.कदम,मा.आंबवणे- शा.अिधकार , 
मा.जरांडे-सुर ा अिधकार ,मा.लावंड-कायदा अिधकार ,मा.जाधव-पास वभाग मुख (पीएमपीएमएल) 
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 .५६) व छतागृहाचे काम दे याबाबत – मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  

यांचा ताव...  
---------- 

   १)    दनांक ०३/५/२०१७ रोजी द.ु२.०० वा. झाले या सभेचा (कायप का .७)  
         चा  सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
   २)    दनांक ११/५/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .८)  
         चा  सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
ठराव मांक – ३८०      वषय मांक – १ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.उषा मुंढे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/१४५५/२०१७ द.१९/१/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन वदा ं .मु यालय ७२/१/२०१६-१७ अ वये भ  
श  चौक येथे ेड सेपरेटर व उ डाणपुल बांधणेकामी ४ ा  झाले या िन वदां पैक  
मे.बी.जी.िशक क शन टे नाँ. ा.िल. ठेकेदारांची िन वदा रकमे या िन.र. .१०३,०७,०१,६०५/- 
पे ा िन वदा दर (लमसम) र. .७२,४०,१०,१२४/- या दराने िन वदा आलेली अस याने व सवात 
कमी दराची अस याने ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे पुण करणेस स म 
अस याने व वकारणे बाबत मा.आयु  यांनी द.१८/०४/२०१७ रोजी मा यता दलेली आहे. 
वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९०,५३,५९,०९२/- (अ र  र. . न वद कोट , 
ेप न लाख, एकोणसाठ हजार, या नव फ ) पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यांचबेरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
िनणय- नािशक फाटा चौकात कासारवाड  पूलाखाली अड च हजार व.ेफूटाचे सेलचे मोठे दुकान 

टाकले आहे. प के चर मारले आहेत. ितथे शेड झा या आहेत. ना या या बाजूने 
२,००० वे.फूटाचे प के चर मारले गेले आहे, ते द.३१ मे पयत काढ यात यावेत. 
ना यां या कडेने, महापािलके या बाजूने बांधकामे होत आहेत. इं ायणीनगरम ये 
चौकाचौकात, क भाग कायालयाशेजार  टप-या टाकले या दसत आहेत. पंपळे गुरव इथ े
सृ ी चौकात ४८ हातगा या उ या असतात. ितथे दररोज एकतर  अपघात होत असतो. एका 
हातगाड वा याने टपर त पांतर क न ितथे च पलचे दुकान टाकले आहे. यावर कारवाई 
केलेली नाह .  थेरगाव सव नं. ९ म ये हॉ पटलचे काम चालू आहे, ितथे नवीन झोप या 
झा या आहेत. डांगे चौकात दूकानासमोर थांबतो हणून दूकानदार हातगाड वा याकडून दहा 
हजार पये भाडे घेतो. िनगड  ीजखाली पु याकडे जाणा-या रोड या बाजुने िभका-यांचे 
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वा त य झाले अस यामुळे ितथे दुगधी पसरते आहे. भोसर  उ डाणपूलाखाली अनेक 
अनिधकृत हातगा या आहेत. ितथे अनिधकृतपणे म व  केली जात.े घरासमोर अनिधकृत 
टप-या आहेत यांचे भाडे घेतले जात.े दघी रोड तसेच अंकुशराव लांडगे ना यगृह प रसरात 
भाड  मंडई भरलेली असत,े यामुळे प रसराला बकाल व प आले आहे.  

नगरसेवकांनी या- या त ार  के या आहेत,यावर लवकरात लवकर कारवाई 
कर यात यावी. याक रता एक आठव याचा कालावधी देणेत येत आहे. मा.आयु  साहेबांनी 
अिधका-यांना आदेश ावेत क , अित मण कारवाई ताबडतोब झाली पा हज.े 
अित मणबाबत भागांमधून या- या त ार  आ या आहेत, यावर अित मण 
वभागाकडून कारवाई केली नाह तर संबंिधत अिधका-यांना कायदेशीर नोट स बजाव यात 
येईल. एमआरट पी ऍ ट काय ानुसार, काह  ठकाणचे अित मण काढत नसतील तर 
संबंिधत अिधका-यास २ वष कारावास आ ण दंडा मक र कम अशी तरतूद आहे. टपर  
टाक याचे दस यावर ती लगेचच काढली पा हजे. आठ दवसांत कारवाई केली नाह तर  
कडक कारवाई करावी लागेल.  

मा.पाट ल साहेब, यांनी एखादा नवीन पूल तयार होतो, ते हा या या 
सुशोिभकरणाची जबाबदार  वतःकडेच ठेवावी. पूलांची व छता क न यावी. दर सहा 
म ह यांनी पूलांची रंगरंगोट  क न यावी. उ डाणपूला या िभंतींवर जी प के िचकटवली 
आहेत, या संबंिधतावर कायदेशीर कारवाई करावी. सव सद यां या सूचनांची अंमलबजावणी 
कर यात यावी.    

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

ठराव मांक –  ३८१      वषय मांक – २ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र क 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/४७/२०१७ द.८/५/२०१७ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०६(३) मधील तरतूद  नूसार सन 

२००८-०९ ते सन २००९-१० या आिथक वषातील महानगरपािलके या ले यांवर ल वा षक लेखा 
प र णवृ ांताचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
िनणय- रेकॉड उपल ध क न दले नाह तर दंडा मक कारवाई कर यास सु वात कर यात येणार 

आहे. पुढ ल सभेत कोणाचेह  प ीकरण वचारात घेतले जाणार नाह .  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८२    वषय मांक – ३ 
दनांक – २४/०५/२०१७   वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण    अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.वै क य अिध क यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१९५/२०१७ द.११/५/२०१७ 
 मा.वै क य अिध क यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या र पेढ  
वभागाक रता आव यक ा सफर बॅ ज  १००० नग खरेद  करणेकामी कोटॆशन नोट स 
ं .०१/२०१७-१८ िस द क न  दरप के माग वणेत आली होती. यानुसार मे.संकेत 
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एंटर ायजेस, सोलापूर यांनी सादर केलेले र. .४५=२७ च े दरप क हे लघु म ा  
झालेले असुन अंदाजप क य खचापे ा १.१३% ने कमी अस यामुळे वकृत करणेत आलेला 
असुन यानुसार यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने र पेढ  वभागाक रता 
आव यक १००० नग ा सफर बॅ ज मे.संकेत एंटर ायजेस, सोलापुर यांचेकडून यांनी सादर 
केलेला दर र. .४५=२७ दर ती नग (सव करांसह) माणे खरेद  करणे व होणारा खच एकूण 
र. .४५,२७०/- चे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३८३      वषय मांक – ४ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – थाप य अ मु यालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/अ-मु य/४८८/१७ द.१६/५/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१७/६३/२०१६-१७ अ भागात म हलांक रता 
व छतागृह बांधणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s. PRISM ENTERPRISES 

िन.र. .१४,००,४५९/-(अ र  र. .चौदा लाख चारशे एकोणसाठ फ ) पे ा ५.३०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१३,९२,५४६/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३८४      वषय मांक – ५ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/का व/३५/१७ द.१५/५/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार 
भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८५      वषय मांक – ६ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/१अ/का व/३९८/२०१७ द.१५/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड  महानगरपािलकेम ये व वध वभागां या कायालयीन कामकाजासाठ  
वभाग  मुखां या िनयु या कर यात आले या आहेत. वभाग मुख/शाखा मुख  यांना 
वेळोवेळ   व ीय अिधकार दान कर यात आले आहेत.  परंतु आगाऊ र कमा  मंजुर कर याचे 
अिधकार वभाग मुखांना दान कर यात आलेले नाह त. दवस दवस कामाचा वाढता याप 
वचारात घेता. कामकाज जलदगतीने व काय मतेने पार पाड यासाठ  तातड चे 
कामासाठ    वभाग मुखांना ठरा वक मयादेपयत आगाऊ र कमा  अदा कर याच े अिधकार  
दान करणे आव यक  आहे. महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम ६८ व ६९ चे तरतुद  

नुसार वभाग मुखांना व ीय अिधकार मा. थायी सिमतीच े मंजुर ने दान करणे आव यक 
आहे. सबब अित र  आयु  यांना महानगरपिलके या सव वभागांकर ता र. .१,००,०००/- 
(अ र  र. . एक लाख फ ) तसेच आदेश . शा/१/का व/८३४/२०१३ द.२८/६/१३  नुसार 
घो षत केलेले व याम ये वेळोवेळ  केलेले/होणारे बदलानुसार िन त केलेले वभाग मुखांना 
तातड चे कामासाठ  र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) पयत आगाऊ र कमा  
मंजुर करणेचे अिधकार दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३८६      वषय मांक – ७ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग– णवा हका, वाय.सी.एम.एच 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . ण/१/का व/१६०५/२०१७ द.२/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील  
णवा हका वभागातील वाहन .MH-14/CL291, MH14/CL292, MH14/CL293, 

MH14CL294, MH14/CL295 (ट पो ँ हलस) कर ता 215/75 R15LT 115/113 S set  या 
साईजचे पंचवीस नग  न वन टायस टयुब मे.सीएट िल. उ पाद त कंपनी  गणराज एंटर ायजेस 
िचंबळ  फाटा कु ळ  खेड यांचेकडून थेट प दतीने करारनामा न करता खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या अगावू एकूण र. .1,29,135/- (अ र  र. .एक लाख एकोणतीस हजार एकशे 

प तीस फ ) सव करांसह खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
 
 



 6
 

ठराव मांक – ३८७      वषय मांक – ८ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/२१८/२०१७ द.१७/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

जलशु द करण से. . २३ येथे ट पा .१ व २ पाणी शु द करण येसाठ  आव यक 
असले या व प पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद कामी मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन 
यांच े कडून ९२४ मे.टन (खच र. .१,०९,९५,६००/-) व मे.आय डअल केिमकल (इं) ा.िल. 
यांचेकडून ६१६ मे.टन (खच र. .७३,३०,४००/-) व प पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड 
र. .११,९००/- .मे.टन या दराने खरेद  करणेसाठ  यां याशी करारनामा करणेस व या कामी 
येणारा एकूण खच र. .१,८३,२६,०००/- (अ र  र. . एक कोट  याऐंशी लाख स वीस हजार 
फ ) यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३८८      वषय मांक – ९ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पाप/ु६/का व/२१९/२०१७ द.१७/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

जलशु द करण से. .२३ येथे ट पा .१ व २ पाणी शु द करण येसाठ  आव यक 
असले या पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड खरेद कामी मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन 
यांच ेकडून २०६ मे.टन पावडर पॉली अॅ युिमिनयम लोराईड र. .३१,३५०/- .मे. टन या 
दराने खरेद  करणेसाठ  यां याशी करारनामा करणेस व याकामी येणारा एकूण खच 
र. .६४,५८,१००/- (अ र  र. . चौस  लाख अ ठाव न हजार शंभर फ ) यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३८९      वषय मांक – १० 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उदयान 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/५४८/२०१७ द.१७/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .२१/२०१६-१७ कर ता  मनपाचे क 
े ीय कायालयांतगत र याचे कडेच ेवृ ारोपणासाठ  ५००० ली. मते या टकरणे पाणीपुरवठा 

करणेकामी मे.िशवामृत वॉटर स लायस कोटेशन नोट स र. .१,८९,०००/-(अ र  र. .एक लाख 
एकोण न वद हजार फ ) अंदाजपञ कय दराने (७००/- ित प) कोटेशन वीकृत करणेत 
आले असून आदेश उदयान/४/का व/५४७/२०१६ द.१६/१२/२०१६ अ वये कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 



 7
 

िनणय- िन वदा मंजूर केले या सं थांकडून पी.एफ. वेळेवर भरला जातो आहे का नाह , यांचा 
पी.एफ. नंबर आहे का नाह  इ. ची खातरजमा क न याचा रपोट सादर के यािशवाय 
कोण याह  सं थेस एक पयादेखील बील अदा केले जाऊ नये. वभाग मुखांनी इंदलकर 
साहेब यांचेकडून याबाबतीत खातरजमा क न यावी.   

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

ठराव मांक – ३९०      वषय मांक – ११ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३९४/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नो. .६/०१/२०१६-१७ अ वये महा मा फुले 
ए साईड बँटर जवळ व आनंदधाम उ ान मशानभुमी  देखभाल संर ण करणेकामी म.े ी 
बापदेव महाराज वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया िन वदा र कम पये ८,५७,३२८/-  
(अ र  र. . आठ लाख स ाव न हजार तीनशे अ ठावीस फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा 
अंदाजप कय दरा पे ा पे ा ४५.४५% कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत 
करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९१      वषय मांक – १२ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४००/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नो. . ६/२/२०१६-१७ अ वये गणेशबाग, वामी 
समथ व माता अमृतामयी उ ान देखभाल संर ण करणेकामी मे.तावरे फँिसलीट   मँनेजमट 
स हसेस ा. ली िन वदा र कम .१०,६७,६१६/- (अ र  र. . दहा लाख सदोस  हजार सहाशे 
सोळा फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा -३७.०८% कमी दराने वकृत 
क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९२      वषय मांक – १३ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३९९/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नो. . ६/०३/२०१६-१७ अ वये गो वंद पांढारकर, 
गंगाई बालो ान, व वजय  कॉलनी उ ान  देखभाल संर ण करणकेामी म.े ी बापदेव महाराज 
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वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया िन वदा र कम पये १३,५८,७८४/- (अ र  र. . तेरा 

लाख  अ ठाव न हजार सातशे चौ-याऐंशी  फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय 
दरापे ा पे ा ४५.४५% कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९३      वषय मांक – १४ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१६/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०६/५/२०१६-१७ अ वये पावतीबाई  
िचंचवडे व गणेशबाग उ ान देखभाल संर ण करणेकामी मे. अ जत वंयरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया िन वदा र कम पये ३,८८,२२४/-  (अ र  र. . तीन लाख अ याऐंशी हजार 
दोनशे चोवीस फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा १०.०७% कमी दराने 
वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३९४      वषय मांक – १५ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१४/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०६/६/२०१६-१७ अ वये ा गाडन 
उ ान  देखभाल संर ण करणेकामी म.े अ जत वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया िन वदा 
र कम पये ४,०४,४००/-  (अ र  र. . चार लाख चार हजार चारशे फ ) या ठेकेदाराची  
िन वदा अंदाजप कय दरा पे ा पे ा १५.०७% कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश 
िनगत करणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९५      वषय मांक – १६ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१८/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०६/७/२०१६-१७ अ वये वेणुनगर 
उ ान (वाकड)  देखभाल संर ण करणकेामी म.े अ जत वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया 
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िन वदा र कम पये ४,८५,२८०/- (अ र  र. . चार लाख पंचाऐंशी हजार दोनशे ऐंशी 
फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरा पे ा पे ा १२.०७% कमी दराने वकृत क न 
कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –३९६      वषय मांक – १७ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३९६/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नो. . ६/१०/२०१६-१७ अ वये डेअर  फाम, जय 
िसताराम व महादेव मं दर उ ान  देखभाल संर ण करणेकामी मे. सा व ी मह ला वंयरोजगार 
सेवा सहकार  सं था मया िन वदा र कम पये ९,२२,०३२/-  (अ र  र. . नऊ लाख बावीस 
हजार ब ीस फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरा पे ा पे ा ४१.४०% कमी दराने 
वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –३९७      वषय मांक – १८ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३९५/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नो. .६/११/२०१६-१७ अ वये डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर डांगण, िशतलबाग  दघी मशानभुमी उ ान देखभाल संर ण करणेकामी 
मे.तुळजाभवानी  स ह सेस िन वदा र कम पये ८,७३,५०४/- (अ र  र. .आठ लाख याह र 
हजार पाचशे चार फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा २०.९९% कमी 
दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९८      वषय मांक – १९ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३९८/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नो. .६/१२/२०१६-१७ अ वये रायरे र, 
कृ णमं दर,बु  मं दर, व नहता उ ान व  अं ेला पाक देखभाल संर ण करणेकामी मे. िमक 
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वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया िन वदा र कम पये ८,७३,५०४/- (अ र  र. .आठ 

लाख याह र हजार पाचशे चार फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा 
४३.३३% कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –३९९      वषय मांक – २० 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३९७/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नो. . ६/१४/२०१६-१७ अ वये िमनाताई ठाकरे व 
साईनाथ उ ान देखभाल संर ण करणेकामी मे. िमक वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया 
िन वदा र कम .५,४९,९८४/- (अ र  र. .पाच लाख एकोनप नास हजार नऊशे चौ-यऐंशी 
फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा ४४.१०% कमी दराने वकृत क न 
कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४००      वषय मांक – २१ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४०१/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नो. .६/१३/२०१६-१७ अ वये  कै. इं दरा गांधी 
उ ान मासुळकर कॉलनी,  वरंगुळा  क , व नाना नानी पाक उ ान देखभाल संर ण 
करणेकामी मे. िमक वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया िन वदा र कम .८,४१,१५२/- 
(अ र  र. . आठ लाख ए केचाळ स हजार एकशे बाव न फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा पे ा ४५.३५% कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत 
करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –४०१      वषय मांक – २२ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – वै कय मु य कायालय 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.वै कय संचालक यांचे जावक .वै /९/का व/६६९/२०१७ द.१७/५/२०१७ 
 मा.वै कय संचालक यांनी िशफारस केले माणे – 

रा य शासनाचे आदेशानुसार दर वष माणे सन २०१६-१७ म ये प स पोिलओ 
लसीकरण मो हम २ ए ल २०१७ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेचा यापक चार व 
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‘एन.यु.एच.एम.’ या लेखािशषामधुन वै कय िस द  करणेकामी वै कय वभागाकड ल 

संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे र. .४८,०००/- (अ र  र. . अ ठेचाळ स 
हजार फ ) अगाऊ काढुन खच करणेत आले अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०२      वषय मांक – २३ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/१९८/१७ द.१८/५/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या  थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४९/३/१६-१७  इ े ीय काय े ातील 
भाग .६,७,२९,३० व ३१  या भागातील  र ते व चौकांम ये पादचा-यांसाठ  सु वधा पुर वणे 

सुधारणा वषयक कामे करणेकामी  मे. ीगणेश क शन िन.र. .१५,००,०००/-  (अ र  
र. .पंधरा लाख फ ) पे ा १८.००% कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  
र. .१२,९१,५००/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  
अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०३      वषय मांक – २४ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – थाप य 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/१९९/१७ द.१८/५/२०१७ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६६/२/१६-१७ भाग .३५ भोसर  गावठाण 
म ये डा वषयक दु ती करणेकामी मे.लाल दप क शन िन.र. .२४,६५,६९५/- (अ र  
र. .चोवीस लाख पास  हजार सहाशे पं या नो फ ) पे ा १५.३०% कमी   या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२१,९२,८६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा  अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाटकालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –४०४      वषय मांक – २५ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१३२/२०१७ द.१७/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .6/1/2016-17 अ वये पुण े टाटा 
मोटस र ता ( वेणीनगर चौक ते नािशकरोड भोसर ) सुशोिभकरणाचे व  देखभाल करणेकामी 
मे.िनसग लॅ ड केप स हसेस  िन वदा र कम .35,78,136/- (अ र  र. .प तीस लाख 
आठठयाह र हजार एकशे छ ीस फ ) या ठेकेदाराची  अंदाजप क य दरापे ा 19% ने  कमी 
दराची िन वदा  वकृत करणेत आली असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी 
येणा-या  य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –४०५      वषय मांक – २६ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१७/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .  ०३/३/२०१६-१७ अ वये व ठल 
खमाई उ ान देखभाल संर ण करणेकामी मे. मंगलमुत  वंय रोजगार  सेवा सहकार  सं था 

मया िन वदा र कम पये ६,४७,०४०/-  (अ र  र. . सहा लाख स ेचाळ स हजार चाळ स 
फ )  या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा २७.२७  ट के कमी दराने वकृत 
क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०६      वषय मांक – २७ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४०६/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .  ०३/४/२०१६-१७ अ वये मा ती मंद र 
उ ान देखभाल संर ण करणेकामी मे. तावरे फॅसीलीट  मॅनेजमट स हसेस िन वदा र कम 
पये ६,४७,०४०/- (अ र  र. .सहा लाख स ेचाळ स हजार चाळ स फ ) या ठेकेदाराची  

िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा २७.०९ % ट के कमी दराने वकृत क न कामाचा 
आदेश िनगत करणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४०७      वषय मांक – २८ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४०५/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .  ०३/७/२०१६-१७ अ वये संत कबीर 
बाग उ ान देखभाल संर ण करणेकामी मे. तावरे फॅसीलीट  मॅनेजमट स हसेस िन वदा र कम 
पये ६,४७,०४०/-  (अ र  र. .सहा लाख स ेचाळ स हजार चाळ स फ ) या ठेकेदाराची  

िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा ३१.०५% ट के कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश 
िनगत करणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०८      वषय मांक – २९ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१५/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/१२/२०१६-१७ अ वये कै.शंकर  
शे ट  उ ान  देखभाल संर ण करणेकामी  मे. अ जत  वंय रोजगार सेवा सहकार  सं था 
िन वदा र कम पये २२,६४,६४०/-  (अ र  र. .बावीस लाख चौस  हजार सहाशे चाळ स 
फ )या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा  -२२.०७%  ट के कमी दराने वकृत 
क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०९      वषय मांक – ३० 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३९०/२०१७ द.५/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/१३/२०१६-१७ अ वये कै. देऊबाई 
उफ नानी नारायण कापसे उ ान   देखभाल संर ण करणकेामी मे.अ जत  वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था िन वदा र कम पये २२,६४,६४०/-  (अ र  र. . बावीस लाख चौस  हजार 
सहाशे चाळ स फ )  या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा १०.७५  ट के कमी 
दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याच ेअवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४१०      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३५८/२०१७ द.१८/४/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०३/१८/२०१६-१७ अ वये संत 
सावतामाळ  उ ान(वाकड) देखभाल व संर ण करणेकामी मे. िशवमु ा वंयरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया िन वदा र कम पये १६,१७,६००/- (अ र  र. .सोळा लाख सतरा हजार 
सहाशे फ )या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा  पे ा -३२.१०  ट के कमी दराने 
वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४११      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४०३/२०१७ द.०६/०५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०३/१९/२०१६-१७ अ वये 
बी.ड . क लेदार उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे. तुळजाभवानी स वसेस िन वदा र कम 
पये ८,०८,८००/-  (अ र  र. . आठ लाख आठ हजार आठशे फ )  या ठेकेदाराची  िन वदा 

अंदाजप कय दरापे ा पे ा -२०.९९%  ट के कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत 
करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४१२      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१३/२०१७ द.०६/०५/२०१७ 
वषय - कै. व. राजेश बहल  उ ान देखभाल व संर ण करणेबाबत... 

 
वषय मांक ३३ चा वचार द.७/६/२०१७ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४१३      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४०२/२०१७ द.०६/०५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाच े उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०३/२१/२०१६-१७ अ वये 
डॉ.ए.पी.जे.अ दुल कलाम उ ान  देखभाल व संर ण करणेकामी मे.अथव वंयरोजगार 
औ ोिगक सेवा सहकार  सं था मया  िन वदा र कम पये ६,४७,०४०/- (अ र  र. . सहा 
लाख स ेचाळ स हजार चाळ स फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरा पे ा पे ा -
२२.००%  ट के कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४१४      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४११/२०१७ द.०६/०५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .  ०३/२२/२०१६-१७ अ वये संत 
िशरोमणी  सावतामाळ  उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे. वामी ववेकानंद म हला वंय 
रोजगार  सेवा सहकार  सं था मया िन वदा र कम पये ६,४७,०४०/-  (अ र  र. . सहा लाख 
स ेचाळ स हजार चाळ स फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा -९.९९ %  
ट के कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४१५      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३६०/२०१७ द.१८/०४/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .  ०३/२३/२०१६-१७ अ वये आई उ ान 
 देखभाल व संर ण करणेकामी मे. िशवमु ा वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया िन वदा 
र कम पये १६,१७,६००/- (अ र  र. . सोळा लाख सतरा हजार सहाशे फ ) या ठेकेदाराची  
िन वदा अंदाजप कय दरा पे ा पे ा -३३.००  ट के कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश 
िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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



 16 
 

ठराव मांक – ४१६      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/३५९/२०१७ द.१५/०४/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .  ०३/२४/२०१६-१७ अ वये िसतांगण 
उ ान  देखभाल व संर ण करणेकामी मे. िशवमु ा वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया 
िन वदा र कम पये १९,४१,१२०/- (अ र  र. . एकोनीस लाख ए केचाळ स हजार एकशे वीस 
फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरा पे ा  -३०.००  ट के कमी दराने वकृत 
क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४१७      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४०४/२०१७ द.०६/०५/२०१७ 
वषय-कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे  उ ान देखभाल व संर ण करणेबाबत... 

वषय मांक ३८ चा वचार द.७/६/२०१७ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४१८      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१९/२०१७ द.६/५/२०१७ 
वषय - योतीबा उ ान   देखभाल संर ण करणेबाबत... 

वषय मांक ३९चा वचार सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४१९      वषय मांक – ४० 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१०/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/२८/२०१६-१७ अ वये कै.िभमाबाई हनुमंत 
मडेिगर  उ ान   देखभाल व संर ण करणकेामी मे. तुळजाभवानी स वसेस िन वदा र कम पये 
९,७०,५६०/-  (अ र  र. . नऊ लाख स र हजार पाचशे साठ फ )  या ठेकेदाराची  िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा पे ा -२०.९९%  ट के कमी दराने वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ४२०      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४१२/२०१७ द.५/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०३/२९/२०१६-१७ अ वये सखुबाई 
गबाजी गवळ   उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे.िनसग लँ ड केप स ह सेस िन वदा 
र कम पये १९,४१,१२०/-  (अ र  र. . एकोणीस लाख एकेकचाळ स हजार एकशे वीस फ )  
या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा -७.००%  ट के कमी दराने वकृत क न 
कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२१      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४०९/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .०३/३१/२०१६-१७ अ वये िस दाथ 
गौतमबु  उ ान देखभाल व संर ण करणेकामी मे.अथव वंयरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  
सं था मया िन वदा र कम पये ६,४७,०४०/- (अ र  र. . सहा लाख स ेचाळ स हजार 
चाळ स फ ) या ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा पे ा -२२.००%  ट के कमी दराने 
वकृत क न कामाचा आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४२२      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – उ ान 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/४०८/२०१७ द.६/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स . ०३/३२/२०१६-१७ अ वये िशवाजी 
पाक  उ ान  देखभाल व संर ण करणेकामी मे.तावरे कं शन कंपनी िन वदा र कम पये 
१७,७९,३६०/-  (अ र  र. . सतरा लाख एकोणऐंशी हजार तीनशे साठ फ )  या ठेकेदाराची  
िन वदा अंदाजप कय दरापे ा  पे ा -२७.०९%  ट के कमी दराने वकृत क न कामाचा 
आदेश िनगत करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२३    वषय मांक – ४४ 
दनांक – २४/०५/२०१७   वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सूचक – मा.िनमला कुटे   अनुमोदक – मा.कोमल मेवानी 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/७/का व/५७०/२०१७ द.११/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या 
व पात व वध पदांवर तावा सोबतच े प -अ माणे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी 

वतमानप ात जा हरात दली होती. या या मुलाखती घेणेत आ या हो या. याम ये जे 
उमेदवार पा  झाले यांना नेमणुका देणेत आले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –४२४      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – थाप य बीआरट एस 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/का व/बीआरट एस/१४२/२०१७ द.१८/५/१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

रा ीय गोलमेज बीआरट एस प रषद (Roundtable BRTS Conference) जागितक 
बँकेतफ पंपर  िचंचवड मनपाने आयो जत करणेस व या कामी येणारा खच र. .७,८६,३९६/- 
(एकूण अ र  र. .सात लाख, सहाऐंशी हजार तीनशे शहा नव फ ) इतका खच GEF फंडातून 
खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –४२५      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – लेखा 
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/२४२/२०१७ द.१८/५/२०१७ 
वषय –सन २०१५-१६ मिधल उव रत संचलनतूट र कम अदा करणेबाबत... 

वषय मांक ४६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
िनणय- पंपर  िचंचवड महापािलका पीएमपीएमएल कंपनीम ये भागीदार आहे. महापािलका 

पीएमपीएमएलला पैसे देते. जे हा थायी सिमती कंवा महापािलका सभेपुढे 
पीएमपीएमएलचा वषय मंजूर साठ  येतो, ते हा पीएमपीएमएलचे अिधकार नसलेले 
अिधकार  येतात. पीएमपीएमएलचे अ य  मा.तुकाराम मंुढे यांनी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेत येवून नगरसेवकां या, शहरातील नागर कां या अड अडचणी समजून 
घेत या पाह जेत. पीएमपीएमएलचे अ य  मा.तुकाराम मंुढे महापािलकेत येत नाह त 
तोपयत या वषयाला मा यता दे यात येणार नाह .  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४२६      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मातं व/१२/का व/१२१/२०१७ द.१९/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 माट िसट  अिभयानांतगत रा य त रय उ चािधकार सिमती माफत िशफारस करणेत 
आले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात माट िसट  अिभयान राब व याकर ता वशेष 
उ ेश वहन (एस.पी. ह .) थापन करणेसाठ  सनद  लेखापाल (C.A.) ची नेमणूक करणेकामी 
ा  कोटेशन धारकांमधून मे A.N. GAWADE & CO. Chartered Accountants, Prabhat Road, 

Pune 4 यां या लघु म दरानुसार र. .१,००,०००/- (अ र  पये एक लाख फ ) सेवा करासह व 

Tender Terms, Filling fees, Stamp Duty, Digital Signature and Government fees if any  साठ  
य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –४२७      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – आरो य मु य कायालय  
सूचक – मा.कैलास बारणे     अनुमोदक – मा.ल मण उंडे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/१७८/२०१७ द.१८/५/२०१७ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुने) वाड 
ं .४९, ५०, ५१ व ५३ तसेच "क" े ीय कायालयांतगत िनवडणूक (जुने) वाड ं .५८, ५९ व ६० 

मधील म.न.पा.च े TATA ACE  वाहनामाफत घरोघरचा कचरा गोळा करणे व संकलन क  येथे 
वाहुन नेणेच ेकामासाठ  उपल ध वाहनांवर ३८ वाहन चालक, २ सुपरवायझर व ७६ कामगार 
पुर वणे कामी ई-िन वदा नोट स .४/२०१५-१६ िस द क न ८ म हने कालावधीकर ता िन वदा 
माग वणेत आ या हो या.  कामगारांचे वेतन व भ े र. .९५,८१,२६८/- + सेवाशु क 
र. .९,५८,१२८/- अशी एकूण र. .१,०५,३९,३९६/- एवढ  िन वदेची अंदाजप क य कंमत होती.  
िन वदेसाठ  सेवाशु क रकमेवर पा ता या िनकषावर माग व यात आले या िन वदेत मे. ी साई 
मागासवग य वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत यांची सेवा शु का या ४३.८३% कमी 
दराने (र. .४,२०,०००/-) व एकूण िन वदा रकमे या ५.१०% कमी दराने िन वदा वकृत क न, 

यांची दनांक २३/०७/२०१६ अखेर ठेकेदार हणून नेमणूक क न कामाचा आदेश दे यात 
आला होता.  िन वदा कालावधी संपु ात आ यानंतर, िनयु  ठेकेदार यांनी मुदतवाढ कालावधीत 
काम करणेस नकार दश व याने िन वदेतील सेकंड लोए ट संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार 
सं था दापोड  यांची द.२४/७/२०१६ ते द.२/१/२०१७ पयत िन वदेतील मंजूर दराने ठेकेदार 

हणून िनयु  करणेत आली होती.   सदर कामाची मुदत द.२/१/२०१७ अखेर संपु ात आली 
आहे.  न वन िन वदा कायवाह  सु  अस याने सदर कामास द.३/१/२०१७ ते ३१/८/२०१७ 
अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होईपयत मुदतवाढ देणे तसेच येणा-या अंदाजे 
र. .१,१६,७६,१६०/- अथवा य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
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िनणय- साफसफाईबाबत सम या िनमाण झालीतर वभाग मुखांना य शः जबाबदार 

धर यात येईल. द.३१/७/२०१७ पयत सव िन वदा िस  होऊन या वकार या 
गे या पा हजेत. मुदतवाढ दे यात येणार नाह . द.३/१/२०१७ ते ३१/७/२०१७ पयत 
मुदतवाढ देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –४२८      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.ल मण उंडे     अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/०३/का व/१४५/२०१७ द.१९/५/२०१७ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

मा यिमक िश ण वभागांकड ल िमक पु तकांचे मागणीनुसार महारा  रा य 
पाठयपु तक िनिमती व अ यास म संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांनी इय ा ५ वी ते ८ 
वी व १० वी या मराठ , ऊदु  मा यमासाठ  एकुण ११,४७५ पु तकांकर ता दनांक 
१२/०५/२०१७ रोजीचे देयक मांक २१७००००६ अ वये र कम पये ६,५१,२८०/- मधुन वजा 
वटाव ९७,६९२/- वजा जाता र कम पये ५,५३,५८८/-(अ र  र. .पाच लाख ेप न हजार 
पाचशे अ याऐंशी फ ) आगाऊ मागणी केली अस याने मा यिमक िश ण वभागाकड ल सन 
२०१७-१८ चे अंदाजप कात मोफत िमक पु तके या लेखािशषावर तरतुद र. .२५,००,०००/- 
करणेत आलेली असुन सदर र कम .५,५३,५८८/-(अ र  र. .पाच लाख ेप न हजार पाचशे 
अ याऐंशी फ ) कंवा येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२९      वषय मांक – ५० 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – मा यिमक िश ण 
सूचक – मा.उ म कदळे     अनुमोदक – मा.उषा मुंढे 

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .मा य/िश/०३/का व/४८/२०१७ द.१९/५/२०१७ 
वषय – साय स पाक भेट या देय बलाबाबत तसेच पंपर  िचंचवड व ान क ास भेट कामी  

 पुर वणेत आले या ासंिगक करारावर ल बलाबाबत...  
वषय मांक ५०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

िनणय- ऑटो ल टरवर पदिस  हणून महापािलका पदािधकार  घे याची प त असूनदेखील या  
िनयमाचे पालन केले जात नाह . ऑटो ल टर आ ण साय स पाक या थापनेपासून, कंपनी 
कशी थापन झाली, आ ापयत कोण या एज सीज ्  ची नेमणूक केली, आ ापयत 
कोणाकोणाला कती रकमेचे बल अदायगी केले आहे, ते कसे दले आहे, पीएमपीएमएल 
यांना यासंदभात कती र कम दली आहे, याबाबतीतील सव कागदप ां या झेरॉ स ती 
मा.सहशहर अिभयंता तुपे साहेब, यांनी थायी सिमतीस सादर करा यात.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४३०      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.माधुर  कुलकण      अनुमोदक – मा.हषल ढोरे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/४३१/२०१७ द.१९/५/२०१७ 

 मा.मु यलेखाप र क यांनी िशफारस केले माणे – 
मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 

केले या वनंती अजानुसार तावासोबतचे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुरस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४३१      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – पाणीपुरवठा  
सूचक – मा.िनमला कुटे     अनुमोदक – मा.कोमल मवेानी 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२२७/२०१७ द.१९/५/२०१७ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे – 

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ९) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ 
कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –४३२      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २४/०५/२०१७     वभाग – डा 
सूचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक – मा.मोरे र भ डवे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/२५५/२०१७ द.२०/४/२०१७ 
वषय – कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल  

 व यां क देखभाल दु ती कामकाजाबाबत... 
वषय मांक ५३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –४३३      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २४/०५/२०१७       
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
संदभ:- मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सिचन भोसले यांचा ताव- 
वषय – व ानगर रामनगर, यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत... 
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वषय मांक ५४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४३४      वषय मांक – ५५ 
दनांक – २४/०५/२०१७       
सूचक – मा.राजू िमसाळ     अनुमोदक – मा.अिमत गावडे 

संदभ:- मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव- 
वषय - भाग .१७ मधील गु वय दादोजी क डदेव यायामशाळा सेवाशु क त वावर  

 चाल व यास देणेबाबत... 
वषय मांक ५५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आले - 
 
ठराव मांक – ४३५      वषय मांक – ५६ 
दनांक – २४/०५/२०१७       
सूचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण   
संदभ:- मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव... 

भाग .३० मधील काह  व छतागृहांचे काम मागील सं था “ यंकटे र वयंरोजगार 
सं था” यांनी बंद केलेले आहे. तर  दैनं दन गरज, आरो याची सम या येऊ नये हणून इतर यो य 
सं थेस व रत काम देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

  यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
          (िसमा र वं  सावळे) 

  सभापती 
 थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                पंपर  - ४११ ०१८                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/४२/२०१७ 

दनांक- ०९/०६/२०१७ 

                                                                                   
नगरसिचव   

                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८.                                     

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


