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

कायप का मांक-४६ 
सभावृ ांत 

दनांक-  २२.२.२०१३       वेळ-  दपार  ु ४.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
शु वार, दनांक  २२/२/२०१३ रोजी दपार  ु ४.00 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.जगद श शे ट     - सभापती 
२) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
 ५) मा.छाया जग नाथ साबळे 
 ६) मा.जम सोनाली पोपट 

७) मा.पाडाळे िनता वलास 
८) मा.जावेद रमजान शेख 

 ९) मा.जगताप नवनाथ द  ू
 १०) मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
 ११) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
 १२) मा.च धे आरती सुरेश 

१३) मा.भालेकर अ णा दलीप 
१४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
१५) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण          
 
यािशवाय मा. काश कदम-अित.आयु , मा.सावंत-सहआयु , मा.पवार, 

मा.मंुढे, मा.कारच,े मा.ढेरे, मा.झुरे, मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.दरगुडेु , मा.कुलकण  – 
सहा यक आयु , मा.घाडगे - मु यलेखाप र क, मा.चाकणकर- .नगरसिचव, 
मा.कांबळे- .शहरअिभयंता, मा.च हाण,मा.काची-सह शहर अिभयंता, मा.भोसले- 
मु यलेखापाल, मा.डॉ.गायकवाड- .आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन साळवे-
अित.वै.अिधकार , मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.दधेकरु , मा.ढगे, मा.िनकम, मा.शरद 
जाधव, मा.रामदास जाधव, मा.कुदळे, मा.थोरात, मा.िचंचवडे, मा.क पले, 
मा.साळवी, मा.बरशेटट , मा.पठाण,मा.लडकत,मा.दांगट-कायकार  अिभयंता, 
मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक) मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, 
मा.पोमण-संगणक अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
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उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले :- 
 

वषय मांक ३१) ब व ड भाग कायालयांतगत असले या पवना व मुळा नद   
               पा ातील जलपण  काढणे. 
वषय मांक ३२) बीआरट एस वषयक Monitoring & Evaluation कर ता 
                आयबीआय ुप कॅनडा यांची स लागारपद  नेमणूक बाबत. 
वषय मांक ३३) बीआरट एस काळेवाड  फाटा देह आळंद  रोड करणेू . 
वषय मांक ३४) भाग .१ व ३ िचखली व तळवडे भागातील ड .पी.र ते 

             वकसीत करणे. 
वषय मांक ३५) अ भाग व अ मु यालयातील र यांचे डांबर करण करणे. 
वषय मांक ३६) Invitation to Workshop on Experience sharing on the  
      Implementation of right to service acts in Bhuvneshwar  
      November 23,2013 साठ  भुवने र येथे उप थत राह यासाठ   

      केले या वास खचाच े ितपूत बाबत. 
वषय मांक ३७) ठरावात द ती करणेबाबत ु – मा.सोनाली जम, मा.आरती च धे  

            यांचा ताव. 
वषय मांक ३८) ठरावात द ती करणेबाबत ु – मा.अ णा भालेकर, मा.आरती  

       च धे यांचा ताव. 
वषय मांक ३९) नागरव ती वभागामाफत व वध योजनांसाठ चे अज  
      वकार याची मुदत वाढ वणेबाबत मा. वनया तापक र,  

               मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव. 
---------- 

 
ठराव मांक – २८८१     वषय मांक – १ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग –पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/१४७/२०१३ द.०४/०२/२०१३.      
वषय – पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .१४  

       करारनामा क न घेणेबाबत. 
       वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८८२     वषय मांक – २ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/१५८/२०१३ द.०८/०२/२०१३.      
वषय – पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील  

       अ भागातील िनगड , ािधकरण, आकुड  करारनामा करणेबाबत. 
       वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.      

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

-------- 
ठराव मांक – २८८३     वषय मांक – ३ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे . था/लेखा/९अ/का व/१२/२०१३ द.०८/०१/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल १६/५-१२/१३ ची जाह रात िस द 
केलेकामी दै.टाई स ऑफ इं डया, दै.महारा  टाई स व दै.नवभारत टाई स यांना 
अदा करावया या र. .४,७९,४२४/- (र. .चार लाख एकोणऐंशी हजार चारशे 
चोवीस) या खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८८४     वषय मांक – ४ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे . था/िन/१अ/का व/३९/२०१३ द.०७/०२/२०१३.      
     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/ २०१२-१३ 
मधील अ. .८ अ वये, अ भागातील व वध मैदानावर टेनीस कोटसाठ  सथट क 
ला रंग करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .११,६७,१३४/- [र. .अकरा लाख 

सदस  हजार एकशे चौतीसु ] पे ा १८.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .९,९२,७७०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या ित ह  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 राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – २८८५     वषय मांक – ५ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक–मा.आरती च ध े
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/०४/का व/१५२/२०१३ द.११/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या शासन वभाग, म यवत  भांडार वभाग व ड भाग 
कायालयाक रता ती मशीन १,२९,७५५/- माणे ३ नग झेरॉ स मशीन कर ता 
एकूण र. .३,८९,२६५/- (अिधक जकात) खच येत असून थेट प दतीने 
ड .जी.एस.अँड ड .भारत सरकार यां याकड ल दर करारानुसार मे.अलफा इंक 
ा.िल., गेट नं.६४५, गेट नं.२२४२, केसनंद फाटा, नगर रोड, वाघोली, पुणे-

४१२२०७ यांचेकडून झेरॉ स मशीन खरेद स येणा-या खचास मा यता देणते येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – २८८६     वषय मांक – ६ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग–कामगार क याण  
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .काक/२/का व/६५/२०१३ द.११/२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपातील म हला अिधकार /कमचार  यांचेक रता ितवष  कामगार 
क याण वभागामाफत जागितक म हला दनाचे ८ माच रोजी आयोजन कर यात 
येत.े सन २०१२-१३ या आिथक वषातील म हला दनाचे आयोजनासाठ  अंदाजे 
र. .१,६०,०००/- खच अपे त असून सदरचा खच कामगार क याण वभागाकड ल 
सां कृितक काय म या लेखािशषामधून कोटेशन प दतीने करणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८८७     वषय मांक – ७ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – संगणक  
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .संगणक/५/का व/८२/२०१३ द.११/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

Disaster Recovery Site, Seismic Zone बाहेर ल ठकाणी नागपूर येथे 
काया वत ठेवणेकामी द.५/१/१३ पासून पुढे तीन वष कालावधी साठ  क  
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शासनाचे Software Technology Park of India (STPI) नागपूर येथील Data Centre 

येथे मनपाचे पाच नग (IBM Make) Server Host करणेकामी 42U Full Rack 

Space व 4 Mbps (1:1) Dedicated Internet Bandwidth घेणे तसेच Additional 

Per IP (Internet Protocol) Rs.1,000/- माणे ५ नग IP कर ता र. .५,०००/- असे 
एकूण र. .८,२५,०००/- (र. .आठ लाख पंचवीस हजार) अिधक कर या माणे 
ितवष  येणा-या खचास व याकामासाठ  Software Technology Park of India 

(STPI) यांचेबरोबर कामकाजाचा करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २८८८     वषय मांक – ८ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .नर व/का व/रहाटणी/७१/२०१३ द.१२/०२/२०१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मौजे रहाटणी येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर 
वकास योजनेमधील तावात नमुद १)आ. .६४३ ा.शाळा ते रहाटणी काळेवाड  
४५.० मी.मु य र ता २) आ. .६४३ ते ाने र  मंगल कायालय ३)१२.० 
मी.र ता ते तापक र बंगला या र याकर ता भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , 
पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेने द.२६/११/१२ रोजी ठराव 
.१५१ अ वये मा यता दलेली असून तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अिधिनयम १८९४ अ वये 
तातड ने संपादन करणेकामी येणा-या खचास (भूसंपादन अिधकार  कळवतील या 
खचास) मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८८९     वषय मांक – ९ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .झोिनपु/ था/जा/का व/१०४/२०१३ द.११/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

भाग .३६ म ये म.ेसुलभ इंटरनॅशनल सोशल स हस ऑगनायझेशन 
यांचेकडून संडास लॉक बांधणेचे काम िन वदा न माग वता करारनामा क न 
कामाचे आदेशासोबत कामा या खचा या २५ % र कम अि म व २५ % र कम 
खच  झा यानंतर पुढ ल २५ % र कम असे चार ह े म ये अदा क न काम 
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करणेचे अट वर तसेच कायवाह भार शु कासह त काम क न घेणेस व यासाठ  
येणा-या एकूण र. .४९,१७,३००/- खचास मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८९०     वषय मांक – १० 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .झोिनपु/ था/जा/का व/१०५/२०१३ द.११/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

भाग .३६ म ये म.ेसुलभ इंटरनॅशनल सोशल स हस ऑगनायझेशन 
यांचेकडून संडास लॉक बांधणेचे काम िन वदा न माग वता करारनामा क न 
कामाचे आदेशासोबत कामा या खचा या २५ % र कम अि म व २५ % र कम 
खच  झा यानंतर पुढ ल २५ % र कम असे चार ह े म ये अदा क न काम 
करणेचे अट वर तसेच कायवाह भार शु कासह त काम क न घेणेस व यासाठ  
येणा-या एकूण र. .४९,३३,३००/- खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८९१     वषय मांक – ११ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक–मा.आरती च ध े
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .झोिनपु/ था/जा/का व/१०३/२०१३ द.११/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

भाग .३६ म ये म.ेसुलभ इंटरनॅशनल सोशल स हस ऑगनायझेशन 
यांचेकडून संडास लॉक बांधणेचे काम िन वदा न माग वता करारनामा क न 
कामाचे आदेशासोबत कामा या खचा या २५ % र कम अि म व २५ % र कम 
खच  झा यानंतर पुढ ल २५ % र कम असे चार ह े म ये अदा क न काम 
करणेचे अट वर तसेच कायवाह भार शु कासह त काम क न घेणेस व यासाठ  
येणा-या एकूण र. .४९,०२,८००/- खचास मा यता देणते आहे.  

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

ठराव मांक – २८९२     वषय मांक – १२ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .झोिनपु/ था/िन/का व/१५४/२०१३ द.११/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  
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मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील 
अ. .४ अ वये, पंपर  िचंचवड मनपा े ाम ये व वध ठकाणी रा  िनवारे सु  
करणेकामी संचलन व देखभालीची कामे करणेकामी मे.एम.एस.कं शन 
(िन.र. .१३,००,५४९/- [र. .तेरा लाख पाचशे एकोणप नास] पे ा १५.३० % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .११,०१,५६५/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू
करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८९३     वषय मांक – १३ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .झोिनपु/ था/िन/का व/१५३/२०१३ द.११/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०११-१२  मधील 
अ. .४६ अ वये, भाग .७१ मधील झोपडप ट  े ातील र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. 
(िन.र. .१६,२४,३४९/- [र. .सोळा लाख चो वस हजार तीनशे एकोणप नास] पे ा 
११.५० % जा त) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .१८,११,१४९/- पयत 
काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८९४     वषय मांक – १४ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .झोिनपु/ था/िन/का व/१५२/२०१३ द.११/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील 
अ. .३८ अ वये, भाग .०८ मधील झोपडप टया मधील र याचे डांबर करण 
करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. (िन.र. .१०,८०,२५९/- [र. .दहा 
लाख ऐंशी हजार दोनशे एकोणसाठ] पे ा १३.५० % जा त) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा दर मंजुर दराने र. .१२,२६,०९४/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक 
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राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा ू करारनामा क न घेणेत 
आला असून, एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८९५     वषय मांक – १५ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग-जलशु द करण क  से.२३ 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जशुके/पापु/का व/४०/२०१३ द.२९/०१/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

जे.एन.एन.यु.आर.एम.ट पा १ या वाढ व िनधी अंतगत शहरा या ४० % 
भागात २४ x ७ पाणीपुरवठा योजना राब वणे या कामाचे स व तर क प 
अहवाल तयार कर यासाठ  Administrative Staff College of India यांची 
स लागार हणून िन वदा न माग वता थेट प दतीने परंतू करारनामा क न 
नेमणूक कर यास व स व तर क प अहवालाचे (DPR) कंमती या ०.५ % दराने 
येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८९६     वषय मांक – १६ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१६९/२०१३ द.११/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .३ 
अ वये, जलशु द करण क  आवारात ट पा .४ साठ  Recirculation Sump 
बांधणे, पं पंग यं णेची उभारणी करणे कामी मे.मंगलदास इ ाटेक ा.िल. 
(िन.र. .६५,३६,४५६/- [र. . पास  लाख छ ीस हजार चारशे छप न] पे ा ६.१० 
% कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८९७     वषय मांक – १७ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१७२/२०१३ द.१२/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  
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मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .३९ 
अ वये, जल े  .क/११ म ये उव रत ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  
ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे. वजय ह . साळंुखे (िन.र. .४५,८६,७२३/- 
[र. .पंचेचाळ स लाख शहाऐंशी हजार सातशे तेवीस] पे ा ७.८८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८९८     वषय मांक – १८ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१७३/२०१३ द.१२/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .२५ 
अ वये, जल े  .क/१ म ये उव रत ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  
ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे.पी. ह . देशमुख (िन.र. .४६,६७,३५९/- 
[र. .शेहेचाळ स लाख सदसु  हजार तीनशे एकोणसाठ] पे ा ११.९२ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक – २८९९     वषय मांक – १९ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक–मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१७४/२०१३ द.१२/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .८ 
अ वये, जल े  .९, १० म ये उव रत ठकाणी पाणीपुरव यासाठ  
ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे. वजय ह .साळंुखे (िन.र. .४६,६८,३२४/- 
[र. .शेहेचाळ स लाख अडुस  हजार तीनशे चो वस] पे ा ७.८८ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे.  

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

ठराव मांक – २९००     वषय मांक – २० 
दनांक – २२/२/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक–मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पाप/ुिन/का व/१७५/२०१३ द.१३/०२/२०१३.      

  वषय – पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील. अ. .१६ अ वये,  

             से. .२३ िनगड  ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेबाबत 
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       वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.      
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २९०१     वषय मांक – २१ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – अित मण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अित/३/का व/३५/२०१३ द.१३/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मा.पोिलस आयु  पुणे यांचे कायालयाकड ल मागणी प ा माणे 
अित मणे/अनिधकृत बांधकामे िनमुलनासाठ  नेम यात आले या पोिलस 
अिधकार  व पोिलस कमचार  यांची माहे द.१/१/२००९ ते ३१/१२/२०१२ पयतचे 
पोिलस संर ण खच देयके सुधार त अंदाजप का या उमेद मा यतेवर 
र. .३,१५,६६,५२३/- (र. .तीन कोट  पंधरा लाख सहास  हजार पाचशे तेवीस) 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २९०२     वषय मांक – २२ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग–म यवत सा ह य भांडार  
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
 संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मसाभां/४/का व/१२१/२०१३ द.१२/२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या काय े ातील मशानभूमीम ये तीन वष कालावधीसाठ  
काळजीवाहक नेमणेकामी िस द केले या ई-िन. .१२/१२-१३ साठ  ठराव .२४६१ 
द.१५/१/१३ अ वये मा यता दले या प ातील अ मधील २७ सं थांपैक  
मे. फुत  बेरोजगार सेवा सहकार  सं था व मे् .िचंतामणी बेरोजगार सेवा सहकार  
सं था याची मा यता र  क न १)भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मयाद त यांना पुनावळे मशानभूमी २)गाय ी ए टर ायजेस यांना बोपखेल 
मशानभूमी ३) म वकास म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त 

यांना कवळे मशानभूमी ४)जनसेवा वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त 
यांना फुगेवाड  मशानभूमी या चार मशानभूमींसाठ  सोडत प दतीने सं था 
िन त क न यांचे ा  लघु म दर र. .३०९/- ित कमचार  ित ८ तास या 
दराने ित मशानभूसाठ  ४ काळजीवाहक नेमणेस व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-- -- -- -- 
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ठराव मांक – २९०३     वषय मांक – २३ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – वै कय वभाग 
सुचक – मा.सुभ ा ठ बरे    अनुमोदक–मा.आरती च ध े
 संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/१०१/२०१३ द.१२/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

बी.ए.एम.एस., वै क य अिधकार  यांना आदेशाचे दनांकापासून तावात 
स व तर नमुद अनुभव कालावधी या आधारे मानधन अदा करणेस व तावात 
नमुद केले या अ. .१ ते ९ वै क य अिधका-यांना द.१७/१/२०१३ पासून ६ म हने 
कालावधीसाठ  एक त मानधनावर िनयु स मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २९०४     वषय मांक – २४ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/तां/३४/२०१३ द.२३/०१/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या शासक य इमारतीमधील नवीन महापािलका सभागृहासाठ  
वापरात असले या दो ह  िल टचे सन २०१३-१४ साठ  वा षक देखभाल द तीचे ु
काम उ पाद त कंपनी मे.कोने इले हेटर इंड या ा.िल. यांचेकडून िन वदा न 
माग वता थेट प दतीने परंतू रतसर करारनामा क न क न घेणेस व यापोट  
येणारा खच र. .१,२५,५३६/- ा  झाले या कोटेशननुसार मे.कोने इले हेटर 
इंड या ा.िल. यांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २९०५     वषय मांक – २५ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – जकात 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जकात/३१/का व/१२३/२०१३ द.११/०२/२०१३.    
वषय – जकात वभागाचे फरते पथकाचे कामकाजासाठ  वाहनांबाबत.  

 वषय मांक २५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.      
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – २९०६     वषय मांक – २६ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक–अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे . था/िन/३क/का व/४२/२०१३ द.१३/०२/२०१३.      
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     मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .१३ 
अ वये, वॉड .२७, २८ व ३० म ये उदघाटन व काय मासाठ  मंडप यव था 
करणेकामी मे.लाल दप क शन (िन.र. .१८,६७,५५०/- [र. .अठरा लाख 
सदस  हजार ु पाचशे प नास] पे ा १.१० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१९,३९,३५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न ू
घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक – २९०७     वषय मांक – २७ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे . था/िन/३क/का व/४३/२०१३ द.१३/२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .१५ 
अ वये, वॉड .१० मोशी येथे व वध ठकाणी खड मु माचे र ते करणेकामी 
मे.सुदाम बी.गंुड (िन.र. . ८४,०१,३४९/- [र. .चौ-याऐंशी लाख एक हजार तीनशे 
एकोणप नास] पे ा ३८.४१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .५४,३३,११०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  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 राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ू
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत आहे.  

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

ठराव मांक – २९०८     वषय मांक – २८ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – उ ान 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/६७/२०१३ द.१४/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

थाप य वभागाकड ल िन. .४४/३-०४-०५ चे अनुषंगाने नाना-नानी पाक 
उ ान देखभालीचे काम मे.साईकृपा स वसेस यांना स ाचे कामाची मुदत 
संपलेपासून हणजेच द.१/२/१३ पासून िन वदा कायवाह  पुण होई पयत ितमहा 
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र. .३२,८४९/- (र. .ब ीस हजार आठशे एकोणप नास) या दराने देणेस व 
याकामी येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २९०९     वषय मांक – २९ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – भूमी आ ण जंदगी  
सुचक – मा.छाया साबळे    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .भू ज/५/का व/५०/२०१३ द.१४/०२/२०१३.      
वषय – सांगवी भाजी मंडई िन.नो. .१/१०-११ भाडेदरात १२.५ % वाढ करणेबाबत. 
       वषय मांक २९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.      

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

ठराव मांक – २९१०     वषय मांक – ३० 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग –वै कय,मु य काया. 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/१२२/२०१३ द.१४/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

डॉ.सिचन गांधी युरोसजन व डॉ.वैशाली साठे पे डअँ क 
(ऑ थॅलमोलॉजी ट) यांना तावात नमुद केले या आदेशाचे दनांकापासून ६ 
म हने कालावधीसाठ  ितमहा र. .१,०००/- एक त मानधनावर यशवंतराव 
च हाण णालयात नेमणूक देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 

सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
 

ठराव मांक – २९११     वषय मांक – ३१ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – ड भाग 
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ड /१७/का व/३९८/२०१३ द.२२/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

 मा.आयु  यांचे संदिभय तावातील नमूद कारणे वचारात घेता मे.शुभम 
उ ोग यांची एकमेव पा  िन वदा उघडणेत आली असता िन वदा र. .२०,००,०००/ 
पे ा दर र. .१८,९९,९९९/- इतका कमी दर दला असून जलपण  वाढ मुळे होणार  
आनारो य प र थती वचारा घेता तातड ने सदरचे काम क न घेणे आव यक 
असलेने मे.शुभम उ ोग यांचे िन वदा दराने पवना व मुळा नद पा ातील जलपण  
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काढ याचे काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – २९१२     वषय मांक – ३२ 
दनांक – २२/२/२०१३    वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे . था/बीआरट एस/२८४/२०१३ द.१४/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
      बीआरट एस वषयक Monitoring & Invaluation कर ता आयबीआय ुप 
कॅनडा यांची स लागारपद  नेमणूक करणेस याच माणे य  होणा-या खचापैक  
५० ट के र कम जागितक बँकेकडून Reimbursement होणार आहे व उव रत ५० 
ट के क शासनाकडून अनुदान व पात व मनपा फंडातून खच  करावी लागणार 
अस याने Technical Studies पैक  Monitoring & Invaluation कर ता 
मे.आयबीआय ुप कॅनडा यांचे र. .४,५०,७९,४००/- अिधक सेवा कर व Cess 

इत या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – २९१३     वषय मांक – ३३ 
दनांक – २२/०२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक – मा.राहल भोसलेू  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/िन/३क/का व/४३/२०१३  

       द.१८/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२२/२०१२-१३ मधील अ. .१ 
अ वये,बी.आर.ट .एस.काळेवाड  फाटा देहू आळंद  रोड करणे (जे.एन.एन.यु.आर. 
एम. बी.आर.ट .एस.-१) उ डाणपुलाचे पोहच र यापासून ते के.एस.बी.चौकापयत) 
कामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. ( िन.र. .४८,७४,९१,०२९/- [ र. .आ ठेचाळ स 
कोट  चौ-याह र लाख ए या नव हजार एकोणतीस ] पे ा २३.५० % कमी ) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३९,१५,७७,१६९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधार त 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनू  
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यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

ठराव मांक – २९१४     वषय मांक – ३४ 
दनांक – २२/०२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप    अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/िन/१अ/का व/५८/२०१३  

       द.२१/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/Ho/१४-
२६/२०१२-१३ अ वये, भाग .१ व ३ िचखली व तळवडे भागातील ड .पी.र ते 
वकसीत करणेकामी मे.अजवानी इ ा. ा.िल. ( िन.र. . ३,७३,४८,२७३/- 
र. .तीन कोट  याह र लाख अ ठेचाळ स हजार दोनशे याह र  पे ा ७.७७ % 
कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३,६१,६८,६२८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार िन वदेतील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  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 राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर कराू रनामा क न घेणेस 
मा यता देणेत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – २९१५     वषय मांक – ३५ 
दनांक – २२/०२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेू     अनुमोदक– मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे . था/िन/१अ/का व/५६/२०१३ द.२०/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/१७/ २०१२-
१३ मधील अ. .१ अ वये, अ भाग व अ मु यालयातील र यांच े डांबर करण 
करणेकामी मे.एच.सी.कटार या (िन.र. . ५,०४,२०,१६८/- [ र. .पाच कोट  चार 
लाख वीस हजार एकशे अडुस ] पे ा १६.०६ % कमी ) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .४,४४,३८,८२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
िन वदेमधील िन वदाअट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटेर यल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ / घट 



 16 

दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबरू  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – २९१६     वषय मांक – ३६ 
दनांक – २२/०२/२०१३    वभाग – पापु जसुके 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे      अनुमोदक – मा. छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .जसुके/पापु/१५/का व/१३३/२०१३ 

 द.०८/०२/२०१३.      
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

शासनाकड ल शासन िनणय . वास/-१०१०/ . .२/सेवा-५ मं ालय, मंुबई 
४०००३२ द.३ माच, २०१० यानुसार जर  ी.लडकत पी. ह ., कायकार  अिभयंता 
यांचे पदास वमान वास अनु ेय नसला तर  तातड ची व अपवादा मक, ासंिगक 
बाब वचारात घेऊन मा.आयु  यांचे वशेष अिधकाराचा वापर क न ी.लडकत 
यांनी केले या वमान वासास आ ण वमान ितक टाची र. .३१,८५७/-  
(र. .एकतीस हजार आठशे स ाव न) ी.लडकत पी. ह ., कायकार  अिभयंता 
यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – २९१७     वषय मांक – ३७ 
दनांक – २२/०२/२०१३     
सुचक – मा. सोनाली जम      अनुमोदक – मा. आरती च धे 
संदभ:- मा. सोनाली जम, मा. आरती च धे यांचा ताव - 
 मा. थायी सिमती ठराव .१६६६ दनांक ३०/१०/२०१२ मधील “ २८.८२ 
% कमी ” हा मजकूर वगळ यात येवून याऐवजी “ २८.२८ % कमी ” हा मजकूर 
समा व  कर याची द ती करणेत येत आहेु . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – २९१८     वषय मांक – ३८ 
दनांक – २२/०२/२०१३     
सुचक – मा. अ णा भालेकर         अनुमोदक – मा. आरती च ध े
संदभ:- मा. अ णा भालेकर, मा. आरती च धे यांचा ताव - 
 मा. थायी सिमती ठराव .२५८४ दनांक १५/०१/२०१३ म ये   
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“ र. .७,२९,६८०/- ” ऐवजी “ र. .७,९२,६८०/- ” ( अ र  र. .सात लाख 
या णव हजार सहाशे ऐंशी फ  ) नमुद कर याची द ती करणेत येत आहेु . 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – २९१९     वषय मांक – ३९ 
दनांक – २२/०२/२०१३     
सुचक – मा. वनया तापक र       अनुमोदक – मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:- मा. वनया तापक र, मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव - 
  नागरव ती वभागामाफत व वध योजनासाठ ंचे अजाची मुदत २८/२/१३ 
रोजी संतप अस याने सदर अज वकार याची मुदत १० दवस वाढ वणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

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

     ( जग दश शे ट  ) 
        सभापती 

                                          थायी सिमती 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                         पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/४/का व/ २०१ /२०१३ 

दनांक  -  २२/०२/२०१३.  
 
 
 
 

 .नगरसिचव 

     पंपर  िचचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११०१८. 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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