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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक - ८ 

सभावतृ्ािंत  

 दिनािंक - ०२/११/२०१८            वळे -सकाळी ११. ०० वा. 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार दिनािंक - 

०२/११/२०१८  रोजी सकाळी ११. ०० वा. इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे “सिंत ज्ञानशे्वर महाराज” 

सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्ित 

होते. 

१) मा. मा.गार्कवाड लनमयिा मनोज - अध्र्क्षा 

२) मा.श्रीम.बारसे लप्रर्ािंका प्रलवण  -  

३) मा.डोळस लवकास हररश्चिंद्र  

४) मा. िक्ष्मण ोंडड  उिंड े- 

५) मा.साोंना सलचन तापकीर – लस्वकृत सिस्र्ा 

  

तसेच खािीिप्रमाणे अलोंकारी/कमयचारी उपलस्ित होते.  

 

         मा.श्री.श्रीलनवास िािंगट - के्षत्रीर् अलोंकारी, श्री.लनकम मोहन-लेखाधिकारी, श्री. एस. एच. 

भोसिे- प्र.प्रशासन अलोंकारी, मा.प्रलवण घोडे-कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्युत),मा.पवार-कार्यकारी 

अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.सिंजर् भोसिे –कार्यकारी अलभर्िंता ((ज.लन.),) श्री.िोरात – श्री.िािंडे 

बी.पी.-उपअलभर्िंता- लवद्युत, श्रीम.लशनकर पी.पी.उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.राजेंद्र पशिंि े - 

उपअलभर्िंता (स्िापत्र्)  श्री.वहीकर एस.एस.प्र.उपअलभर्िंता (पाणीपुरवठा) , श्री.व्ही.के.जाोंव – 

उपअलभर्िंता (स्िापत्र् उद्यान), श्री.गवळी ोंनिंजर् - उपअलभर्िंता (ज.लन.), श्री.प्र.रा.तावरे – 

सहा.आरोग्र् अलोंकारी,  श्री.अ.व.गुमास्ते - प्र.मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.डामसे आर.पी.मिेररर्ा 

लनरीक्षक, श्री.कोतकर पी. क.अलभर्िंता, श्री.बेळगािंवकर एस.एस.- क.अलभर्िंता, श्री.कुतवळ एस.र्ु.-

क.अलभर्िंताश्री.ठोकळे सिंिीप.- क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.शेिार ए.बी. क.अलभर्िंता (ज.लन.), 

श्री.लनखीि फें डर-क.अलभर्िंता (स्िापत्र् उद्यान) श्री.िािंडगे एस.एन.मुख्र्लिलपक (अलतकमण), 

श्री.बगाड ेएस.व्ही. – सहा.उद्यान अलोंक्षक, श्री.डी.डी.सटाणे- उद्यान सहाय्र्क, श्री.जाोंव आर.डी.-

झो.लन.प . लवभाग, श्री.एच.जे.म्हते्रे – उद्यान सहाय्र्क, श्री.कािे बी.के.-मुख्र् लिलपक, श्री.साविंत 

व्ही.एि.माध्र्.लवद्यािर्,  श्री.साळुिंके जे.जे.- मुख्र्ाध्र्ापक  माध्र्. लवद्यािर्, भोसरी, श्री.फुगे 

एन.जे. प्र.क्रीडा पर्यवेक्षक,         ------- 

                   

                                       खािीिप्रमाणे स चना मािंडणेत आिी. 

 

सुचक- मा. लवकास डोळस          अनुमोिक- मा. बारसे लप्रर्ािंका प्रलवण 

 

मा.लवकास डोळस –  आज दिनािंक २/११/२०१८ रोजीच्र्ा इ प्रभाग सलमतीच्र्ा अध्र्क्ष पिाचा मान 

मा.लनमयिा गार्कवाड र्ािंनी लस्वकारण्र्ात र्ावा.  

  ------- 

       सदर सुचना सर्ाानुमते मान्र् झाली. 

--------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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मा.अध्र्क्षा - आज दिनािंक २/११/२०१८ रोजीच्र्ा इ प्रभाग सलमतीच्र्ा अध्र्क्षा पिाचा मान दिल्र्ा 

बद्दि सवय सन्मा. सिस्र्ािंची मी आभारी आह.े   तसेच एनवेळचे लवषर् िाखि करुन घेऊन सिरची सभा 

गणसिंख्र्ेअभावी १५ लमलनटे  तहक ब करुन.  सवय सन्मा.सिस्र् व अलोंकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा 

सुरुवात करणेत र्ेत आह.े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

----- 

 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन घणेते 

आि.े      ------ 

 

लवषर् क्रमािंक - १. पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा श्री.भैरवनाि सावयजलनक वाचनािर्,  

                      भोसरी करीता नव्याने पुस्तके/ग्रिंि खरेिी करणेकामी मा.प्रभाग सलमतीच्र्ा  

                      मान्र्तेकामी ठेवणेबाबत. पत्र क्र. श्रीभैवा/०७/कालव/५६/२०१८ दिनािंक  

                         ३१/१०/२०१८ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक २.बहुउिउ्द्देशीर् इमारत (शलहि कनयि सिंतोष महाडीक) लवनामुल्र् भाडतेत्वावर  

                         ११ मलहन्र्ाच्र्ा करारानुसार  लमळणेबाबत.मा.िक्ष्मण ोंडड  उिंड,े र्ािंचे दिनािंक  

                         २/११/२०१८ चे पत्र. 

  -------  

               अ) दिनािंक ०७/०९/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ६)  

                    सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केिे. 

                ब) दिनािंक ०५/१०/२०१८ र् ८/१०/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा  (कार्यक्रमपलत्रका  ७) 

                        सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केिे 

                                         ------ 

ठराव क्रमािंक - २१    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०२/११/२०१८      

स चक- मा.       अनुमोिक – मा. 

संदर्ा  - प्रभाग क्र.५ मोंीि सखुबाई उद्यानाजवळीि शौचािर्, पसैे द्या व वापरा र्ा तत्वावर    

           िणेेबाबत. स्िापत्र् लवभागाकडीि पत्र क्र. इ/स्िा/कालव/१११५/२०१८, दिनािंक  

           २३/१०/२०१८ चे पत्र.  

               लवषर् क्र.१ चा धर्चार पुढीि सभेच्र्ा वेळी करण्र्ात र्ावा. 

                            सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला 

                                        ------ 

ठराव क्रमािंक - २२    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०२/११/२०१८      

स चक- मा.लवकास डोळस     अनुमोिक – मा.लप्रर्ािंका बारस े

  संदर्ा -  नळ कनेक्शन बाबत मा.लभमाताई फुगे, अध्र्क्षा, इ प्रभाग सलमती र्ािंचे दिनािंक २४/१०/२०१८ 

चे पत्र. 

  पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ क्षते्रीर् कार्ायिर्ािंतगयत प्रभाग क्रमािंक ५ व ७ मध्र्े 

दिघीफाटा ते सॅण्डलवक कॉिनी, आिशय शाळेपर्तं असििेी पाण्र्ाची पाईप िाईन पाणी कमी 

पडत असल्याने  एक पाईप लाईन जादा टाकण्र्ात आिेिी आह.े काही नळ कनेक्शन नवीन 

पाईपवर घेण्र्ात आिे आहते. व काही नळ कनेक्शन ह ेजुन्र्ा पाईप िाईनवर आह.े परिंत  जुन्र्ा 



 -  - 

 

3 

3 

पाईप िाईनवर नवीन पाईप िाईन असल्र्ामुळे जुने नळ कनेक्शन पणुयपणे बिंि केिेि े नाही 

त्र्ामुळे जलमनीखािी मोठर्ा प्रमाणावर पाण्र्ाची गळती होत असल्र्ाने नागरीकािंना 

पाणीपुरवठा कमी प्रमाणात होत असल्र्ाने नागरीकािंच्र्ा तक्रारी वाढतात. तरी पाणीपुरवठा 

लवभागाने ते िोन्ही पाईप िाईनची तपासणी करुन होत असििेी पाणी गळती तात्काळ बिंि 

करण्र्ात र्ावी. सिरच्र्ा लवषर्ास  मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला 

                                        ------ 

 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन 

घणेते आि.े           

                                       -------  

ठराव क्रमािंक - २३    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०२/११/२०१८      

स चक- मा. लवकास डोळस     अनुमोिक – मा. िक्ष्मण ोंडड  उिंड े

संदर्ा- पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा श्री.भैरवनाि सावयजलनक वाचनािर्, भोसरी करीता 
         नव्याने पुस्तके/ग्रिंि खरेिी करणेकामी मा.प्रभाग सलमतीच्र्ा मान्र्तेकामी ठेवणेबाबत...  

         पत्र क्र. श्रीभैवा/०७/कालव/५६/२०१८ दिनािंक ३१/१०/२०१८ चे पत्र. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा श्री भैरवनाि सावयजलनक वाचनािर्, भोसरी व हुतात्मा 

चापेकर सावयजलनक वाचनािर्, पचिंचवड र्ा २ वाचनािर्ानािं महाराष्ट्र शासनाचा “ब” िजाय  प्राप्त असुन 

त्र्ािंना अनुिान प्राप्त होत असल्र्ाने िर वषी पुस्तके/ग्रिंि, दिवाळीअिंक खरेिी करणे आवश्र्क आह.े 

वाचकािंच्र्ा व सभासिािंच्र्ा आवडीनुसार किा, काििंब-र्ा, िलित, ऐलतहालसक, लवनोिी, आरोग्र्, काव्य, 

ोंार्मयक,  लवषर्ाच्र्ा पुस्तकािंची/ दिवाळीअिंकािंची खरेिी करणेत र्ेते. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा वतीने प्रशासदकर् व कार्ायिर्ीन कामकाजाच्र्ा सोईच्र्ा 

िषृ्टीने प्रशासनाकलडि  जा.क्र. सावा/02/ कालव/717/2017  दि. 29/09/2017 सावयजलनक वाचनािर्े व 

प्रेक्षागृह े र्ािंचे कामकाज स्वतिंत्रपणे न ठेवता भौगोिीक के्षत्रानुसार भोसरी र्ेिीि श्री भैरवनाि 

सावयजलनक वाचनािर् व भोसरी स्पोंाय पररक्षा कें द्र “इ” के्षत्रीर् अलोंका-र्ािंच्र्ा लनर्िंत्रणाखािी 

िणेेबाबतचा आिशे लनगयत करण्र्ात आिेिा आहते. त्र्ानुसार “इ” के्षत्रीर् कार्ायिर्ा माफय त सावयजलनक 

वाचनािर्ाकररता सन २०१८-१९ र्ा आर्ियक वषायकरीता “ पुस्तके व लनर्तकालिके खरेिी ” र्ा 

िेखालशषायवर सुोंाररत  तरतुि र.रु. ३,००,०००/- इतकी रक्कम असुन त्र्ात न  श्री भैरवनाि सावयजलनक 

वाचनािर् व भोसरी स्पोंाय पररक्षा कें द्र करीता  ग्रिंि, पुस्तके, वृत्पत्रे व लनर्ातकालिके खेरिी करण्र्ात 

र्ेतात.  

“इ” के्षत्रीर् कार्ायिर्ा माफय त श्री भैरवनाि सावयजलनक वाचनािर्, करीता  कोटेशन नोटीस क्र. १ 

जा.क्र.भैसावा/७/कालव/४९/२०१८, दि.२२/१०/२०१८ अन्वर्े प्रलसध्ि करून सोबतचे प्रपत्र “अ” नुसार 

िरपत्रक मागलविे असता ५ पुरवठा ोंारकािंकडुन कोटेशन प्राप्त झािे अस न प नम एजन्सी, अप्पा बळविंत 

चौक, पुणे  र्ािंनी 25%  सुट दििी आह.े त्र्ानुसार प नम एजन्सी, अप्पा बळविंत चौक, पुणे र्ािंचेकडुन अटी 

व शती नुसार श्री भैरवनाि सावयजलनक वाचनािर्, भोसरी र्ा शासन अनुिान प्राप्त वाचनािर्ाकररता 

६८ दिवाळीअिंक खरेिी करणेकामी 25%  सुट दिल्र्ाने त्र्ािंचे िरपत्रक लस्वकारण्र्ात आिेिे आह.े 

सिरचा खचय “ पुस्तके व लनर्तकालिके खरेिी ” र्ा िेखालशषायत न करण्र्ात र्ेणार आह.े 

तरी प नम एजन्सी, अप्पा बळविंत चौक, पुणे र्ािंचेकड न प्राप्त झािेल्र्ा िघुत्म िराप्रमाणे श्री भैरवनाि 

सावयजलनक वाचनािर्, भोसरी करीता ६८ दिवाळीअिंकाच्र्ा छालपि दकमतीवर 25%  सुट िवे न      

र.रू.१०,१३०/- ( अक्षरी र.रू. िहा हजार एकशे तीस फक्त  ) ची पुस्तके खरेिी करावर्ाच्र्ा खचायस 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही 

करण्र्ात र्ावी. 

                            सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला  

                                                 ------      
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ठराव क्रमािंक - २४    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०२/११/२०१८      

स चक- मा.िक्ष्मण ोंडड  उिंड े     अनुमोिक – मा.लवकास डोळस 

संदर्ा  - बहुउिउ्द्देशीर् इमारत (शलहि कनयि सिंतोष महाडीक) लवनामुल्र् भाडेतत्वावर ११ मलहन्र्ाच्र्ा     

            करारानुसार  लमळणेबाबत.मा.िक्ष्मण ोंडड  उिंड,े र्ािंचे दिनािंक २/११/२०१८ चे पत्र. 

           माजी सैलनक लवकास सिंघ, महाराष्ट्र राज्र् दिघी र्ा सिंस्िेने २०१३ पास न वरीि 

लवषर्ानुसार माजी सैलनकािंच्र्ा लवकासासाठी एका कार्ायिर्ाची मागणी केििेी होती. आमच्र्ा 

लवनिंतीस मान िऊेन सिर इमारत बािंोंुन पुणय झािेिी आह.े सिर इमारतीमों न  २ मजि ेआम्हास 

लवनाशुल्क भाडतेत्वावर िणे्र्ासाठी मा.स्िार्ी सलमतीमध्र् े मिंज र झािेि े आह.े आम्ही ३० 

वषायच्र्ा कराराने मागणी करीत आहोत परिंत  सध्र्ा कार्ायिर्ाचा व्याप वाढल्र्ाने आम्हािा ११ 

मलहन्र्ाच्र्ा कराराने लवनाशुल्क भाडतेत्वावर िणे्र्ात र्ावे. सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न 

पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करण्र्ात र्ावी. 

                                   सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला  

                                                 ------  

मा. अध्र्क्षा -  र्ानिंतर मा.अध्र्क्षा र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे.    

                                          

               सही/- 

    अध्र्क्षा  

                                                                                      लनमयिा मनोज गार्कवाड      

                                                                                          इ प्रभाग सलमती 

                                          भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९            

क्र-इक्षेका/कालव/४/३१७/२०१८ 
दिनािंक-    २७/११/२०१८.                    सही/- 

                                                                       प्रशासन अलोंकारी तिा सलचव  

                                                इ क्षिेीर् कार्ायिर् 

                                     भोसरी – ३९.  

 

प्रत- सवय सिंबिंलोंत शाखाप्रमुख व शाखालोंकारी   

     सभावृत्ािंतीि ठरावानुसार आपिे लवभागाशी सिंबिंलोंत लवषर्ाबाबत  र्ोग्र् ती लनर्मालोंन 

कार्यवाही करणेत र्ावी. र्ाबाबत वेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही र्ाची नडि घ्र्ावी. 

पुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना.  

      ------- 
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दिनािंक- शकु्रवार दिनािंक २/११/२०१८ सकाळी ११.०० वा. झािी. सर्ते खािीिप्रमाण े

मा.नगरसिसयांनी चचाा केली. 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– प्रभाग क्र. ५ मोंीि सखबुाई गवळी उद्यानाजवळीि शौचािर् पसैे िर्ा व 

वापरा र्ा तत्वावर दिि ेतर स्वच्छता होणार नाही. तसेच र्ाबाबत अज न कोणािा लवचारि ेका? 

अजय कोणाचे व दकती आिे. तसेच पेस ेिऊेन िोक र्ेतीि का?  

श्री.प्रभाकर तावरे –(सहा.आरोग्र्ालोंकारी) - म.ेसुलवोंा इिंटरनॅशनिसोशि सर्व्हयस ऑगयनार्झेशन 

र्ा सिंस्िसे िरुुस्तीसाठी ३० वषे करारनामा करुन िणे्र्ात र्ेणार आह.े र्ा  सिंस्िेचे   केअर टेकर 

आह.े  ती सिंस्िा स्वत: िक्ष िणेार आह.े त्र्ासाठी सुरक्षारक्षक नेमण ेआवश्र्क आह.े सखुबाई 

गवळी उद्यानाजवळीि रठकाणी व्यापारी िाईन आह.े  त्र्ामुळे  पैसे िर्ा आलण वापरा र्ा 

तत्वावर चाि  शकते. जर नाही चाििे तर आपण त्र्ािंचेकड न काढ न घेऊ. 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– त्र्ा सिंस्िेबरोबर करारनामा करुन घ्र्ा.  

श्री.प्रभाकर तावरे –(सहा.आरोग्र्ालोंकारी) – करारनामा आपल्र्ा बाज ने होणार आह.े भोसरी 

पुिाखािी जे सुिभ शौचािर् स्िापत्र् लवभागाने बािंोंिे आह.े आमच्र्ाकड ेकोणाचा अजय प्राप्त 

झािेिा नाही.  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– अज न काही सिंस्िेचे अजय र्ऊे िर्ा. 

मा.क्षते्रीर् अलोंकारी – स्वच्छ सवके्षण २०१९ च्र्ा अनुषिंगाने अत्र्ाोंुलनक पध्ितीने स्िापत्र् 

लवभागाने शौचािर् बािंोंि ेआह.े ह ेशौचािर् वेगळर्ा प्रकारचे आह.े िखेभाि िरुुस्तीसाठी दिि े

आह.े त्र्ा रठकाणी ए.सी बसलवणेत र्ेणार आह.े पेपर नॅपकीनच्र्ा सुलवोंा असतीि ह ेसवय त्र्ा 

ठेकेिाराने करार्चे आह.े  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– र्ाबाबत जालहरात का दििी नाही? 

मा.क्षते्रीर् अलोंकारी – ती सिंस्िा स्वत:च पैस ेिर्ा व वापरा र्ा तत्वावर करारनामा करण्र्ास 

तर्ार झािी. 

मा.क्षते्रीर् अलोंकारी - प्रभाग क्रमािंक ५ मोंीि बडॅपमिंटन हॉििा कै. सु.ना.बारस ेनामकरण करण े

बाबात दिनािंक ०७/१२/२१०७ चे पत्रान्वर्े इ क्षेत्रीर् (प्रभाग सलमती) मालसक सभेत दिनािंक 

०७/१२/२१०७ रोजी एनवेळचा लवषर् मा.अध्र्क्ष र्ािंचे मान्र्तेने िाखि करुन घेण्र्ात आिा 

होता. सिरचे सभेत प्रभाग क्र.०५ मोंीि बॅडपमिंटन हॉििा कै. स.ुना.बारसे बॅडपमिंटन हॉि अस े

नामकरण करण्र्ाबाबत ठराव क्रमािंक २१ दिनािंक ०७/१२/२०१७ अन्वर्े मिंज र करण्र्ात आिा 

आह.े सिरचा ठराव दिनािंक ०४/०१/२०१८ चे मालसक सभेत कार्म करण्र्ात आिा आह.े  

तिालप प्रभाग क्र.०५ अ चे नगरसेवक श्री.सागर बाळासाहबे गवळी र्ािंनी दिनािंक ०७/०२/२०१८ 

चे पत्रान्वर् े सिरचे बडॅपमिंटन हॉिचे नावात फेरबिि करावर्ाचा असिेने नाव िणे्र्ाची 

अिंमिबजावणी करण्र्ात र्ेऊ नर्े अस ेकळलवि ेआह.े महाराष्ट्र महानगरपालिका अलोंलनर्मातीि 

प्रकरण २ चे १ (र) अन्वर्े सिर लवषर्ाबाबत मतिान करुन लनणयर् घेणेत र्ेईि. 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– कै.सु.ना.बारसे ह ेकोणी िरोडखेोर नव्हते. त्र्ािंनी चािंगिे सिंस्कार दिि ेआहते. 

तसेच दिवाळीमध्र्े िेजर शो.चाि  होईि का? तसेच सगळीकड े िाईटची व्यवस्िा करण.े 

सिंध्र्ाकाळी राउिंड घेण ेलपवळर्ा िाईटपेक्षा Led िाईटची व्यवस्िा करण्र्ात र्ावी.  

मा. साोंना तापकीर – लस्वकृत सिस्र् – प्रभाग क्रमािंक ३ च-होिी मध्र्ेचौकािंमध्र्े लसग्निची 

व्यवस्िा करण.े चहोिी र्ेिीि पाण्र्ाची जुनीटाकी काढण्र्ात र्ावी. तसेच च-होिी र्ेि ेभर्िंकर 

मच्छर झािे आहते त्र्ामुळे ों र फवारणी करण्र्ात र्ावी.  

 र्ानिंतर उपलस्ित सवय सन्मा.सिस्र्ािंनी दिवाळीच्र्ा शुभचे्छा दिल्र्ा.  

मा.लनमयिा गार्कवाड - मा.अध्र्क्षा र्ािंनी सवांचे आभार मान न सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केि.े  
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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक - ८ 

    सभावतृ्ािंत 

 

 

ठराव क्रमािंक - २४    लवषर् क्रमािंक- ४ 

दिनािंक- - ०२/११/२०१८      

स चक- मा.िक्ष्मण ोंडड  उिंड े     अनुमोिक – मा.लवकास डोळस 

संदर्ा  - बहुउिउ्द्देशीर् इमारत (शलहि कनयि सिंतोष महाडीक) लवनामुल्र् भाडेतत्वावर ११ मलहन्र्ाच्र्ा     

            करारानुसार  लमळणेबाबत.मा.िक्ष्मण ोंडड  उिंड,े र्ािंचे दिनािंक २/११/२०१८ चे पत्र. 

           माजी सैलनक लवकास सिंघ, महाराष्ट्र राज्र् दिघी र्ा सिंस्िेने २०१३ पास न वरीि  

लवषर्ानुसार माजी सैलनकािंच्र्ा लवकासासाठी एका कार्ायिर्ाची मागणी केििेी होती. आमच्र्ा 

लवनिंतीस मान िऊेन सिर इमारत बािंोंुन पुणय झािेिी आह.े सिर इमारतीमों न  २ मजि ेआम्हास 

लवनाशुल्क भाडतेत्वावर िणे्र्ासाठी मा.स्िार्ी सलमतीमध्र् े मिंज र झािेि े आह.े आम्ही ३० 

वषायच्र्ा कराराने मागणी करीत आहोत परिंत  सध्र्ा कार्ायिर्ाचा व्याप वाढल्र्ाने आम्हािा ११ 

मलहन्र्ाच्र्ा कराराने लवनाशुल्क भाडतेत्वावर िणे्र्ात र्ावे. सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न 

पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करण्र्ात र्ावी. 

                                   सदर ठरार् सर्ाानुमते मान्र् झाला  

                                                 ------  

 

 

 

               प्रशासन अलोंकारी तिा सलचव  

                                                इ क्षिेीर् कार्ायिर् 

                                         भोसरी – ३९ 


