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

कायप का मांक - १६२ 
सभावृ ांत 

दनांक – २४/०३/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२४/०३/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
५) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
६) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८) मा. साद शे ट   
९) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
१०) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
११) मा.तापक र अिनता म छं  
१२) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१३) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१४) मा.काळे वमल रमेश  
१५) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१६) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
          यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर -
मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना,  मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे - सहआयु , मा.पाट ल, 
मा.च हाण,  मा.तुपे - सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.माछरे, मा.दंडवते, 
मा.दुरगुडे, मा.खोसे, मा.फंुदे, मा.कडुसकर - सहा.आयु , मा.पवार - कायदा स लागार, मा.साळंुके - मु य 
उ ान अिध क, मा.सातव - .िश णािधकार (मा यिमक), मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, 
मा.क पले, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, मा.केदार , 
मा.कांबळे, मा.शेख, मा.ग टुवार, मा.ओंभासे - कायकार  अिभयंता, मा.बोदडे - .अिधकार , मा.अ ीकर 
- सह. यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल, मा.जरांडे - सुर ा अिधकार  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 मांक ४९)- पोिलस संर ण खच बील (वेतन) अदा करणेबाबत... 
वषय मांक ५०)- महापौर चषक कब ड  पधा २०१५ कर ता व ुत, काश व वनी ेप व 

अनुषंिगक यव था करणेबाबत... 
वषय मांक ५१)- पवनाथड  ज ा २०१५ कर ताची मुदत दोन दवस वाढ व याने ता पुर या 

व पातील व ुत, काश, वनी ेप व सी.सी.ट ह . यव थेवर ल वाढ व 
खचाबाबत... 

वषय मांक ५२)- ी.अिनल द ु दोडके यांना आ णासाहेब मगर बँक मया दत भोसर  पुणे-३९ या 
बँके या संचालक पदावर काम कर यास नाहरकत दाखल देणेबाबत- मा.अिनता 
तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव...  

वषय मांक ५३)- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ,ब,क,ड,इ,फ े ीय कायालया या 
काय े ातील र ते/गटस साफसफाईकामी वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था/बेरोजगारां या सहकार  सेवा सं था/मजूर सहकार  सं था यांचेकडून 
खाजगीकरणा ारे कमान वेतन दराने कामगार उपल ध करणेबाबत... 

वषय मांक ५४)- मजकूर समा व  करणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, मा.जािलंदर िशंदे यांचा   
ताव... 

-------- 
ठराव मांक – १११२६      वषय मांक – १ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३क/का व/२३२/१४ द.१५/३/२०१४ 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई  

 करणबेाबत... 
वषय मांक १चा वचार दनांक २८/०४/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १११२७      वषय मांक – २ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२५१/१४ द.२०/५/२०१४ 
वषय - अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  यं  साम ी  

 पुर वणेबाबत... 
वषय मांक २चा वचार दनांक २८/०४/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११२८        वषय मांक – ३ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४२७/१४ द.२७/१/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण  

व बीबीएमने वकसीत करणेबाबत... 
वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १११२९      वषय मांक – ४ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४००/१४ द.५/१/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेबाबत... 
वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १११३०      वषय मांक – ५ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आप/७/का व/१२/१५ द.१६/१/२०१५ 
वषय - सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे दर  

 िन तीबाबत... 
वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १११३१      वषय मांक – ६ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/का व/१८३२/१५ द.१५/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१४ अ वये, फ 
भागातील पुणानगर, िशवतेजनगर, इ.भागात पाणीपुरवठा सुधारणेसाठ  आव यकतेनुसार ठक ठकाणी 

पाईपलाईन टाकणे. जोड करणे हॉ ह बस वणे इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.जय इं जिनयस 
(िन वदा र कम . ३२,२१,२६१/- अ र  र. . ब ीस  लाख एकवीस हजार दोनशे एकस  फ ) पे ा 
३८.४० % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२०,८३,५११/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १११३२      वषय मांक – ७ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/४४/१४ द.२०/२/२०१५ 
वषय - . ५८ इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणेबाबत... 

वषय मांक ७चा वचार दनांक २८/०४/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १११३३      वषय मांक – ८ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/२४/१५ द.२५/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा पदािधकार , अिधकार  यांचेसाठ  से युलर दुर वनी सु वधा पुर वण े याकामी मे.आय डया 
से युलर िल. (िन.र. .८०,००,०००/- (अ र  र. .ऐंशी लाख फ ) लघु म व मनपा या अिधक फाय ाची 
िन वदा सादर के याने यां याकडुन सदर काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट स अिधन राहुन ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११३४      वषय मांक – ९ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/११६/१५ द.२६/२/२०१५ 
वषय - ािधकरण पेठ .१८ मधील मोकळया जागेत उ ान वकसीत करणे व इतर कामे करणेबाबत... 

वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १११३५      वषय मांक – १० 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/१२९/१५ द.२७/२/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

डा वभागांतगत व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेकामी ऑनलाईन िस द 
केले या  ई-िन वदा सुचना .३५/२०१४-१५ या िन वदेनुसार लघु म िन वदाकार मे.सुमीत पोटस यांचे ७ 
बाबींचे दर र. .३,३६,१००/- मे. मुत  इं जिनअ रंग यांचे १८ बाबींचे दर र. .१९,९९,९००/-, मे.शुभम उ ोग 
यांचे ९ बाबींचे दर र. .२,५५,५६८/- व मे. िगिनज पोटस यांचे १ बाबीचे दर र. .१७,६००/- असे एकूण 
३५ बाबी सा ह याचे दर र. .२६,०९,१६८/- हे अंदाजप क य दरांपे ा २८.६० % ने कमी अस याने वकृत 
क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११३६      वषय मांक – ११ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/६४/१५ द.२७/२/२०१५ 
वषय - बोपखेल वॉड .६४ मधील वकास आराख यातील र ते वकसीत करणेबाबत... 

वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १११३७      वषय मांक – १२ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/११०/१५ द.७/३/२०१५ 
वषय - दारकानगर  ते पंप टेशन पयतचा र ता ड लूबीएम व बीबीएम करणेबाबत... 

वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १११३८      वषय मांक – १३ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/२८०/१५  

द.१२/३/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .११ अ वये, 
भाग .११ यमुनानगर ओटा कम भागात भुिमगत गटारांची देखभाल व दु तीची थाप य वषयक 

कामे करणेकामी मे.एच.आर.गायकवाड (िन.र. . ९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे 
चाळ स) पे ा ४६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजंुर दराने र. .५,०३,७३४/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११३९      वषय मांक – १४ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/२७९/१५  

द.१२/३/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .०९ अ वये, ड 
भागातील झोपडप ट  मधील मनपा इमारतीची शौचालय देखभाल व दु ती करणेकामी 

मे.एम.बी.कं शन (िन.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद) पे ा 
४२.१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मजंुर दराने दराने र कम पये ५,४०,५४९/- पयत काम 
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क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११४०      वषय मांक – १५ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/२८१/१५  

द.१२/३/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनप ु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .१४ अ वये, 
भाग .११ यमुनानगर मधील राजनगर ओटा कम झोपडप ट  मधील इमारती व शौचालयाचे दु तीची 

कामे करणेकामी मे.पांडूरंग ए टर ाजेस (िन.र. . ९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
पाचशे न वद फ ) पे ा ४३.७७% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,२४,९५८/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११४१      वषय मांक – १६ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/२८२/१५  

द.१२/३/२०१५ 
 मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४/१५ मधील अ. .१९ अ वये, 
भाग .१० तुळजाई व ती अंजठानगर येथील दूगानगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची 

दु ती करणेकामी मे.एस.बी.सवई (िन.र. .९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे 
चाळ स फ ) पे ा ४०.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .५,५०,४६९/- पयत काम 
क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११४२      वषय मांक – १७ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४१/२०१४ द.१२/३/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-२०१५ मधील अ. .५ अ वये, . .२६ 
रामनगर व मोहननगर प रसरात करकोळ दु तीची व पे हंग लॉकची कामे करणेकामी मे.मु ाई 
एंटर ायजेस (िन वदा र. .९,२४,३६०/- (अ र  र. .नऊ लाख चौ वीस हजार तीनशे साठ  फ ) पे ा 
४७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५,०४,७९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
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िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त 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 करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११४३      वषय मांक – १८ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – अ े य कायालय 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .अ ेका/िन वदा/का व/४३/२०१४ द.१२/३/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या अ े य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३५ अ वये, भाग .८ 
व ानगर येथील यायाम शाळा दु ती करणेकामी मे.मु ाई एंटर ायजेस (िन वदा र. .९,२४,३६०/- 
(अ र  र. .नऊ लाख चौ वीस हजार तीनशे साठ फ ) पे ा ४८.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजुर दराने र. .४,९९,८४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या िनधार त 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 
करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११४४      वषय मांक – १९ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/२ब/का व/६८/१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-२०१५ अ. .२९ अ वये, थेरगांव भाग 
.५० म ये मशानभुमीसाठ  डोम तयार करणेकामी मे. ी.क शन (िन.र. .२२,०९,०६६/- (अ र  

र. .बावीस लाख नऊ हजार सहास ) पे ा २१.२५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१८,२६,६२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११४५      वषय मांक – २० 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४८२/१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/११/२०१४-२०१५ 
अ वये, भाग .२९ म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी M/S. PRIYANKA 
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ENTERPRISES (िन.र. .२३,३४,२५०/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे प नास) पे ा 
-१८.५६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१९,९६,०६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११४६      वषय मांक – २१ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१३२/१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय पाणी पुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/१२-२०१४-१५ अ वये, 
रहाटणी प रसरात पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे. ह .आय.पी राव डे हलपस 
(िन.र.  ७,००,०५७/- (अ र  र.  सात लाख स ा वन फ ) पे ा ३५.००% कमी) या ठेकेदारांकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .४,५५,०३७/- 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 कलावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११४७      वषय मांक – २२ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – ड े य कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड े/३/का व/१३३/१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/३८-२०१४-१५ अ वये, भाग 
.४४ अशोक िथएटर येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल ा  त ार स अनुस न करकोळ 

दु ती व देखभालीची कामे करणेकामी मे.देव क शन (िन.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख 
दहा हजार तीनशे चौस  फ ) पे ा ३४.००% कमी) या ठेकेदारांकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .६,००,८४०/- 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 कलावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११४८      वषय मांक – २३ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहा.आयु  यांचे जावक .ना वयो/५/का व/५५/१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात. 
महापािलके या इतर क याणकार  योजना अ वये मनपा ह तील अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी 
देणे कर ता सन २०१४-१५ या आिथक वषासाठ   जाह र कटनानुसार अज माग वणेत आले होते. 
यानुसार १५९ अज ा  झाले असुन अज छानणी म ये १०४ अज पा  व ५५ अज अपा  झाले आहेत.  
तर  १०४ पा  अजदारांना मंजूर दराने अथसहा य दे याकर ता एकुण लाभाथ पोट   र कम पये 
४,२९,०००/- इतका खच अपे त आहे. सन २०१४-१५ या व ीय वषात “अनाथ, िनराधार व ा याना 
िश यवृ ी” या उपलेखािशषावर र. .२५,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आली असून र. .२५,००,०००/- 
िश लक आहेत. यामधून सदरचा खच करणेत येईल. यानुसार तावात नमूद प  “अ ”याद नुसार 
१०४ पा  अनाथ, िनराधार व ा याना िश यवृ ी अदा करणेकामी र. .४,२९,०००/-  चे अपे त खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११४९      वषय मांक – २४ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/९०/१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/६४/२०१४-२०१५ 
अ वये, . .१४ भ -श  उ ान चौक बजलीनगर पुलापयत या मु य र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे.Clincy Construction Pvt Ltd Pune (िन.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
पाचशे चौदा) पे ा ३.१०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,४९,८०४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११५०      वषय मांक – २५ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/८९/१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/९४/२०१४-२०१५ 
अ वये, . .२७ जुना ३५ ता यात असले या आर त भागांना तारकंुपन करणेकामी M/S TANMAI 

ENTERPRISES (िन.र. .२१,००,७९८/- (अ र  र. . एकवीस लाख सातशे अ या नव) पे ा -१३.५१ 
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% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१९,०७,८२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११५१      वषय मांक – २६ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१७७/१४ द.१६/३/१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/३६/२०१४-१५ अ वये, 
. .३ िचखली येथील शाळा प रसरातील मैदाने वकसीत करणेकामी M/S SANDBHOR 

CONSTRUCTION (िन.र. .३५,०१,१८९/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकशे एकोणन वद) 
पे ा -४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१८,३८,४९२/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११५२      वषय मांक – २७ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – उ ान 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/कावी/२३३/२०१५ द.१३/३/२०१५ 
वषय- आई  उ ान देखभाल व संर ण  करणबेाबत... 

वषय मांक २७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १११५३      वषय मांक – २८ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – उ ान 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/कावी/२३२/२०१५ द.१३/३/२०१५ 
वषय - कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ ान देखभाल व संर ण करणेबाबत... 

वषय मांक २८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

 
 
 
 



 11 
 
ठराव मांक – १११५४      वषय मांक – २९ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/४/कावी/२०२/२०१५ द.१६/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा.मं ी संर ण, मा.रा यमं ी पयावरण, वने भारत सरकार व मा.मु यमं ी महारा  रा य यांना 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व वध ा संबंधी झाले या बैठक साठ  आव यक मा हती पु तक 
व पात ता काळ मे.िस द  कॉपीअस अँड टुडंट क झुमर टोअर, संत तुकाराम नगर, पंपर  यांचेकडुन 

थेट प दतीने करारनामा न करता तयार क न घेणेत आले या कलर झेरॉ स, ४२ पानांचे पु तक, २५० 
जीएसएम पेपर, (४२ पानांची ३२ पु तके पायरल बायड ंगसह एकुण १,३१४ पाने) एकुण र. .२०,५१०/- 
एवढा खच आलेला अस याने सदर खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११५५      वषय मांक – ३० 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – वै क य मु य कायालय 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/२२२/२०१५ द.१७/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

डॉ.महेश व नायकराव पवार, आ को सजन व डॉ.शैलेश पुणतांबेकर, ऑ को सजन यांना मानसेवी 
त  (आ को सजन) पदावर वाय.सी.एम. णालयात आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  
ितमहा र. .१,०००/- एक त मानधनावर नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११५६      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार    
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/४/कावी/२२६/२०१५ द.१७/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

आ दवासी सां कृितक महो सव २०१५  कर ता आव यक ५१ नग मृितिच ह  ता काळ 
मे.महाकाळ  अँ ड कं, मोरवाड  यांचेकडून थेट प दतीने करारनामा  न करता  खरेद /बनवून घेणेत आलेले 
आहेत. याकर ता एकूण  र. .२४,७५०/- (अ र  र. .चोवीस हजार सातशे प नास फ )  एवढा खच 
आलेला अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११५७      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/कावी/१९६८/२०१५ द.१७/३/२०१५ 
वषय - फ भागाअंतगत जल े  .अ/३ पीनगर, तळवडे येथे पाणीपुरवठा यव थेत सुधारणा  
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करणेकामी वतरण निलका टाकणे व वतरण यव थेत मजबुतीकरण करणे व इतर 
अनुषंगीक कामे, करण.े मजबुतीकरण करणेकामी नवीन पाईपलाईन टाकणेबाबत... 

वषय मांक ३२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १११५८      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पापु/६/कावी/१९६७/२०१५ द.१७/३/२०१५ 
वषय - फ पभागा अंतगत से. .२२, िचखली कुदळवाड , तळवडे, गणेशनगर, रामदासनगर येथे नवीन  

हॉ ह बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ३३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १११५९     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २४/०३/२०१५    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/९१/२०१५ द.१७/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल टाटा सुमो वाहन 
. MH-14 – AE - 8073 साठ  न वन  ०५ नग टायर  +  युब मे.िसएट िल. यांचेकडून िन वदा न 

माग वता करारनामा न करता, थेट प दतीने एकूण र. . २५,२५२/- चे खरेद  करणेत आले असुन 
संबंिधत वाहनाला टायर + युब बस वणॆत आले आहेत. मे.िसएट िल. यांचेकडून िन वदा न माग वता 
करारनामा न करता, थेट प दतीने खरेद  करणेस व सदर टायर+ युब खरेद  करणेकामी मे.िसएट िल. 
यांना र. .२५,२५२/- आगाऊ र कम देणेस व  सदर टायर + यूब  खरेद स हॊणारा खच  

र. .२५,२५२/- (अ र  र. .पंचवीस हजार दोनशे बाव न फ ) [सव करांसह] काय र मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११६०     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २४/०३/२०१५    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/३/का व/९८/२०१५ द.१८/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड म. न. पा. या य. च. म.ृ णालयातील न वन कॅश काऊंटर व केस पेपर 
वभागासाठ  र हॉल वंग चेअस खरेद  करणेकामी कोटेशन नो टस . २५/२०१४-१५ अ वये मे. ी 
िस वनायक इंड ज यांचे र हॉ वंग चेअस खरेद साठ  ा  झालेले लघु म दरांनुसार खरेद  कामी 
येणारा खच र. .८२,९६०/- (अ र  र. . याऐंशी हजार नऊशे साठ फ ) इतका येणार आहे. सदर खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११६१        वषय मांक – ३६ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/३६/२०१५ द.१७/३/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 
फे ुवार , २०१५ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११६२     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २४/०३/२०१५    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/१/का व/५५/२०१५ द.१८/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ए स-रे वभागात काम 
करणा  या कमचा  यां या सुर तते या ीने रे डएशन मॉिनटर ंग ड हाईस वापरणेत येत असते. सदर 
ड हाईस/बॅजेस (ट .एल.ड . बॅजेस) दर ३ म ह यास तपासणीकामी मे.रेनेनटेक लॅबोरेट रज ा.िल. 
िगरगांव, मुंबई यांचेकडे पाठ वले जातात. सदर तपासणीकामी आव यक र. .२०,०००/- मे.रेनेनटेक 
लॅबोरेट रज ा.िल.िगरगांव,मुंबई यांचे मागणीनुसार मा.आयु  सो. यांचे द.२८/०४/२०१४ चे मंजुर 

तावा वये आगाऊ व पात अदा करणेत असलेने सदर र. .२०,०००/- (अ र  र कम पये वीस हजार 
फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११६३      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/३७/२०१५ द.१७/३/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२३.२.२०१५ ते द.१.३.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/३७/२०१५ द.१७.३.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १११६४      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/३८/२०१५ द.१७/३/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२.३.२०१५ ते द.८.३.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/३८/२०१५ द.१७.३.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल 

अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १११६५      वषय मांक – ४० 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४८८/१५ द.१८/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/१५/२०१४-१५ अ वये, 
. .३१ म ये करकोळ दु तीची व देखभालीची कामे करणेकामी M/S SANDBHOR 

CONSTRUCTION (िन.र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख) पे ा ४५.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,१७,७६३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११६६      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/३/कावी/३८/१४ द.१८/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध योजना 
राब व या जातात. मा.महापािलका सभा ठराव .४५७ द.२०/१/२०१४ अ वये मजंूर धोरणानूसार घटक 
योजना .१७  वधवा व घट फो टत म हलांना अथसहा य देणे. या योजने क रता सन २०१४-१५ या 
आिथक वषासाठ   जा हर कटना नुसार अज माग वणेत आले असता एकूण ४,०३० अज ा  झाले 
आहेत. सदर अजाची अट  शत  नुसार तपासणी या सु  आहे. सदर पा  लाभाथ ला येक  र कम 
.६,०००/- या माणे एकूण अंदाजे ३,५०० पा  होणा-या लाभाथ साठ  र कम .२,१०,००,०००/- (अ र  

र कम  दोन  कोट  दहा लाख फ ) इतका खच अपे ीत अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 
सन २०१४-१५ या व ीय वषात “ वधवा व घट फो टत म हलांना अथसहा य” या उपलेखािशषावर र कम 
.२,४०,९२,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे. यामधून सदरचा खच कर यात येईल. पा  ठरणा-या 

लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १११६७      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१३३/१४ द.१७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/९/२०१४-१५ अ वये, 
. .२८ एफ २ लॉक येथे टे को मटे रयल गेट ते ािधकरण उ डाणपूल व प रसर लगत र यांचे 

डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD 

(िन.र. .२२,४०,८९४/- (अ र  र. . बावीस लाख चाळ स हजार आठशे चौ या नव) पे ा १९.९९ % 
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कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१८,८२,५८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११६८      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१३२/१४ द.१७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२७/२०१४-१५ 
अ वये, संतोषीमाता चौक ते हॉटेल ए पायर गाडन पयत या र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT.LTD (िन.र. .२२,४०,८९४/- 
(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे चौ-या नव) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१८,८२,५८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११६९      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य  
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१३१/१४ द.१७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/४/२०१४-१५ अ वये, 
. .३ िचखली येथील गु कृपा कॉलनी प रसरातील र या या हॉटिम स प दतीने र याचे डांबर करण 

करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT.LTD (िन.र. .२३,३४,१४६/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे शेहेचाळ स) पे ा १९.९९% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजुर दराने र. .१९,६०,९२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११७०      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.कैलासभाऊ थोपटे     अनुमोदक – मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१३०/१४ द.१७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२८/२०१४-१५ 
अ वये, यशवंतनगर चौक ते अ णासाहेब मगर टेड यम पयत र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT.LTD (िन.र. .२२,४०,८९४/- 
(अ र  र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे चौ-या नव) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .१८,८२,५८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११७१      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संपत पवार       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१२९/१४ द.१७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/३/२०१४-१५ 
अ वये, . .३ िचखली येथील वामी ववेकानंद सोसायट  प रसरातील र यां या हॉटिम स प दतीने 
र याचे डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT.LTD 

(िन.र. .२३,३४,१४६/- (अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे शेहेचाळ स) पे ा १९.९९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१९,६०,९२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १११७२      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.धनंजय आ हाट     अनुमोदक –मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/लेखा/३फ/का व/१२७/१४ द.१७/३/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/१२/२०१४-१५ अ वये, 
.क.३ िचखली येथील नंदनवन कॉलनी प रसरातील र या या हॉटिम स प दतीने र याचे डांबर करण 

करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI CONSTRUCTION PVT.LTD (िन.र. .२३,३४,१४६/- 
(अ र  र. . तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे शेहेचाळ स) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
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मंजुर दराने र. .१९,६०,९२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १११७३      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक –मा.सं या गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/२/कावी/१०/१५ द.१८/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत मागासवग य 
क याणकार  योजने अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या जातात यापैक  घटक योजना .१ 
अ वये इ.५ ते इ.७ वी मधील व ा याना मंजुर दराने वा षक र. .२,०००/- व इ.८ ते इ.१० वी मधील 
व ा याना वा षक र. .३,०००/- िश यवृ ी दे यात येत.े सन २०१४ म ये वतमानप ाम ये जा हर कटन 
िस  क न अज माग वले होते यानुसार सन २०१४-१५ म ये िश यवृ ी िमळणेसाठ  ३,६६० अज ा  

झाले आहेत. या अजाची तपासणी या चालू असून यातील अंदाजे ३,००० अज पा  होतील यानुसार 
इ.५ ते ७ वी मधील १,५०० पा  व ा याना येक  र. .२,०००/- या माणे र. .३०,००,०००/- व इ.८ 
वी ते १० वी मधील १,५०० पा   व ा याना येक  र. .३,०००/- माणे र. .४५,००,०००/- असे एकूण 
र. .७५,००,०००/- (अ र  र. .पं याह र लाख फ ) इतक  र कम पा  व ा याना िश यवृ ी देणेकामी 
खच होणार आहे. सदरचे खचास तसेच अपा  अजदारांपैक  कागदप ांची ृट  पुतता के यानंतर पा  
ठरणा-या अजदारास याचे इय े नुसार िश यवृ ी मंजुर करणेस व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 
ठराव मांक – १११७४      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – अित मण  
सुचक –मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक –मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .अित/२/११५/२०१५ द.२३/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
     अित मणे/अनिधकृत बांधकामे िनमुलनासाठ  नेम यात आले या पोलीस अिधकार  व पोलीस 
कमचार  यांची माहे -०१/०८/२०१३ ते ३१/०८/२०१३ या कालावधीची महा.भ ा फरक बील 
र. .४९,७९०/- व तसेच माहे जानेवार  २०१४ ते माहे डसबर २०१४ अखेर ची मािसक वेतन बीले 
र. .१,३०,६४,७६३/- अशी एकुण र कम पये १,३१,१४,५५३/- (अ र  एक कोट  एकतीस लाख चौदा 
हजार पाचशे ेप न फ ) इतक  र कम पोलीस आयु  कायालयास अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११७५           वषय मांक – ५० 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – क े ीय कायालय, व ुत 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक –मा. वनायक गायकवाड 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक . व/क े/२२५/२०१५ द.२३/३/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागामाफत महापौर चषक पधा-२०१५ दनांक ३१-
०३-२०१५ ते ०३-०४-२०१५ या कालावधीत आयो जत कर यात येणार असुन सदर पधकर ता 
ता पुर या व पातील व ुत, काश, वनी ेपन व सी.सी.ट ह . यव था करणेकामी खचाचे 
अंदाजप क तयार केले असता सदर कामास र. .९,९६,४४१/- इतका खच अपे त आहे. सदर काम 
करणेकर ता य  उपल ध असलेला अ य प कालावधी वचारात घेता याच व पा या पवनाथड  ज ा 
२०१५ या कामाकर ता या पुव वकृत िन वदा दराने हणजेच ३९.७२% कमी दराने होणारा खच 
र. .६,००,६५५/- व सदरचे काम मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांचेकडुन िन वदा न मागवता, अनामत 
र कम न घेता तथा प, र तसर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
ठराव मांक – १११७६      वषय मांक – ५१ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – क े ीय कायालय, व ुत 
सुचक – मा. साद शे ट       अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .क े/जा/का व/२१९/२०१५ द.२३/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत आयो जत केले या 
पवनाथड  ज ा २०१५ कर ता ता पुर या व पातील व ुत, काश, वनी ेपन व सी.सी.ट ह . 
यव था करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव .१०६२१ दनांक ३०/०१/२०१५ नुसार रतसर करारनामा 
क न मे.मोरया मंडप डेकोरेटस, िचंचवड यांचेकडुन करवुन घे यास मा यता िमळालेली होती. तथा प, 
पवनाथड  ज ा २०१५ ची मुदत दोन दवस वाढ व याने व कामातील पर माणां या वाढ मुळे सदर वाढ व 
कालावधीकर ता सदर कामावर होणारा वाढ व खचासह एकूण अंदाजप क य खच र. .१९,००,२४८/- या 
रकमेवर वकृत दराने होणारा खच र. . ११,४५,४६९/- (वाढ व खच र. .५,४२,८०८/-) रकमेस 
मा यता देणेत येत आहे व वाढ व र. .५,४२,८०८/- इत या खचाचा काय र रतसर करारनामा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११७७      वषय मांक – ५२ 
दनांक – २४/०३/२०१५      
सुचक – मा.अिनता तापक र     अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.अिनता तापक र, मा. वमल काळे यांचा ताव... 
 ी.अिनल द ु दोडके हे ई े ीय कायालय व ुत वभागात मजूर या पदावर कायम व पी 
द.२/१/१९९७ पासून काम कर त आहेत. ी. अिनल द ु दोडके यांना आ णासाहेब मगर बँक मया दत 
भोसर  पुणे-३९ या बँके या संचालक पदावर काम कर यास महारा  नागर  सेवा (वतणुक) िनयम १९७९ 
मधील िनयम १६(३) नुसार कायालयीन कामाची वेळ सोडून काम करणेस तसेच ते बँकेकडुन कोणताह  
आिथक मोबदला घेणार नाह त या अट वर काय करणेस यांचे वनंती अजानुसार नाहरकत दाखला 
देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १११७८      वषय मांक – ५३ 
दनांक – २४/०३/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी     अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.म.ुका./४/का व/२५७/२०१५ द.२३/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आरो य वभागामाफत ई-िन वदा नोट स .३/२०१४-१५ िस  
क न मनपाचे अ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालया या काय े ातील र ते/गटस साफसफाईकामी 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था/बेरोजगारां या सहकार  सेवा सं था/मजूर सहकार  सं था यांचेकडून 
कमान वेतन दराने कामगार उपल ध करणे या कामासाठ  २ वष कालावधीसाठ  िन वदा माग व यात 
आ या आहेत. सदर कामासाठ  ा  ८७ िन वदाधारकांपैक  पा  ठरले या ६७ सं थांना अ,ब,क,ड,इ,फ 
े य कायालया या काय े ातील र ते/गटस साफसफाई करणेसाठ  उपल ध करावयाची कामगारांची 

मा हती तावासोबतचे प -अ म ये नमुद केली आहे. तावासोबतचे प -ब म ये नमुद केले माणे 
एकूण ८६५ कामगार कमान वेतन दराने १ वष कालावधीसाठ  पुर वणेकामी वा षक अंदाजे 
र. .१०,९४,८३,९८४/- इतके अपे त खचास, शासनाने महागाई भ ा वाढ के यास यानुसार अदा 
करावयाचे य  खचास, संबंिधतांबरोबर १ वषाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेकामी, तसेच 
संबंिधतांकडून समाधानकारकपणे काम झा यास पुढ ल १ वषाकर ता मा.आयु  व मा. थायी सिमती 
यांचे मा यतेने करारनामा क न कामाचा आदेश दे यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७३ (क) 
नुसार मा. थायी सिमती ठराव .१०६३० द. ६/२/२०१५ अ वये मा यता िमळाली आहे. तथा प ा  
िन वदाधारकांपैक  नजरचुक ने ी लोकसेवा वयंसहायता सं था अपा  कर यात आले होते. कागदप ांची 
छाननी केली असता सदर सं था पा  झालेने एकूण ६८ सं था पा  ठरत आहेत. यानुसार यापुव  
ठरव यात आले या आ,ब,क,ड,इ,फ े य कायालय तरावर ल सं था व कामगारांचे सं येत बदल 
कर यात आला असुन तो तावासोबतचे प -अ म ये नमुद केला आहे. यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १११७९      वषय मांक – ५४ 
दनांक – २४/०३/२०१५      
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.जािलंदर िशंदे 
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.जािलंदर िशंदे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव . १०८२८ दनांक २१/०२/२०१५ म ये एक वषाची मुदत वाढ दे यास 
या मजकूरानंतर व याकामी येणा-या र. .१०,००,०००/-पयतचे खचास हा मजकूर समा व  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
 

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

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                            पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/१०/का व/४१/२०१५ 

दनांक - २४/३/२०१५     
 
 

                                                                            
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 
 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
  
 
 
 
 


