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

कायप का मांक - १६७ 
सभावृ ांत 

दनांक – २८/०४/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२८/०४/२०१५ 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.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
४) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
५) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
६) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
७) मा.तापक र अिनता म छं  
८) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
९) मा.काळे वमल रमेश  
१०) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
११) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
         यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.गावडे-सह 
आयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण–सह शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे, मा.माने, 
मा.कडूसकर,मा.दंडवते,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार, मा.दुधेकर,मा.िनकम, 
मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.कुलकण ,मा.जुंधारे,मा.केदार ,मा.शेख-कायकार  अिभयंता,मा.बोदडे- .अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आले - 
 

वषय मांक-३५)  फ े ीय काय े ातील भाग .४ कृ णानगर, से.नं.२० मिधल ३ अ व 
से टर .१८ िशवतेजनगर पी.सी.एन.ट .ड .ए. ह तांतर त मोकळ  जागा .२१ 
येथे सां कृतीक हॉल बांधणे तसेच से.नं.१८ सी.ड .सी मोकळ  जागा १,२, व ३ 
वकसीत करणे या कामासाठ  स लागार/वा तु वशारद नेमणूक करणेबाबत... 

 
वषय मांक-३६) वाय.सी.एम. णालय या ठकाणी वे ट वॉटर रसायकिलंग पॅकेज ला ट  

उभारणे व पुढ ल ५ वष कालावधीक रता चालन,देखभाल व दु ती 
करणेबाबत...  
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वषय मांक-३७) सन २०१५-२०१६ या आिथक वषात म हलांसाठ  ान कौश य वाढ  

काय म राब वणेबाबत- मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

 
वषय मांक-३८) गर ब व गरजू मुलांना संगणक संच पुर वणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, 

मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 
वषय मांक-३९) थायलंड येथील पाच या योगा चॅ पयनिशप पधस उप थत रहाणेकामी 

अथसहा य करणेबाबत - मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा 
ताव... 

 
वषय मांक-४०) मनपा या मा यिमक शाळांतील व ा याना शालेय गणवेश व पी.ट . गणवेश 

वाटप करणेबाबत - मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 
वषय मांक-४१) सन २०१५-१६ चे अंदाजप कातील कामां या वाढ-घट स व वाढ व खचास 

मा यता िमळणेबाबत – मा. वनायक गायकवाड, मा.धनंजय आ हाट यांचा 
ताव... 

 
वषय मांक-४२) सांगवी कवळे र ता Dedicated BRT Lane करणे कामा या सुधा रत 

खचाबाबत... 
 

वषय मांक-४३) घरोघरचा कचरा गोळा करणेकामी उपल ध म.न.पा. वाहनावर खाजगीकरणा ारे 
उपल ध करणेत आले या कामगारांना कमान वेतन दरानुसार वेतन फरक 
र कम अदा करणेबाबत... 

 
वषय मांक-४४) जा हरात रोटेशन धोरण सन २०१५-१६ बाबत  

-------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

सूचक – मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
 
नेपाळ व भारताम ये झाले या भीषण भूकंपाम ये मृत पडले या नागर कांना आजचे सभेत 

ांजली वाहणेत यावी.  
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

-------- 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 

-------- 
ठराव मांक – ११३५२           वषय मांक – १ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
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  

करणेबाबत... 
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वषय मांक १चा वचार दनांक २/६/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११३५३           वषय मांक – २ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/२५१/२०१४ द.२०/५/२०१४       
वषय - अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणसेाठ  यं  साम ी  

पुर वणबेाबत... 
वषय मांक २चा वचार दनांक २/६/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११३५४           वषय मांक – ३ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/३क/का व/४४/१५ द.२०/२/२०१५       
वषय - . ५८ इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई करणबेाबत... 

वषय मांक ३चा वचार दनांक २/६/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –११३५५           वषय मांक – ४ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/३२२/२०१५ द.१६/०४/२०१५       
 मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे करसंकलन वभागा कर ता सन २०१५-१६ साठ  आव यक ंटेड िमळकतकर बले 
छपाई सा ह य खरेद कामी ई.िन. .३१/२०१४-१५ अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 
आले होते. यानुसार ऑनलाईन चार दरप के ा  झाली आहेत. ा  दरप काम ये मे. ीसाई दा 
ंटस, सातारा यांचे ंटेड िमळकतकर बले मनपाचे नमु या माणे A/4 साईज पेपर (210X294 MM), 

80 GSM ब लारपूर पेपरवर म ट कलरम ये दो ह  बाजूस छपाई (बाब .१) सा ह यासाठ  र. .०.७४ ती 
नग लघु म दर ा  झाला आहे. तसेच मनपाचे करसंकलन वभागासाठ  ९,५०,००० नग िमळकत कर 
बले छपाई करणे आव यक आहेत. ा  लघु म दरानुसार  ंटेड िमळकतकर बले पुरवठा करणेकामी 
एकूण र. .७,०३,०००/- खच अपे ीत आहे. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कमेपे ा १६.८५ % ने कमी 
अस याने सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११३५६           वषय मांक – ५ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.संपत पवार           अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१३३/१५ द.१६/४/२०१५       
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/४५/२०१४-१५ 
अ वये, मासुळकर कॉलनी म ये पे ह ंग लॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे कामी M/S 

VYANKATESHWARA CONSTRUCTION (िन.र. .१३,०१,८१२/- (अ र  र. .तेरा लाख एक हजार 
आठशे बारा) पे ा ४०.५० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .८,१३,३०७/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३५७           वषय मांक – ६ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१३०/१५ द.१५/४/२०१५       
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/२४/२०१४-१५ 
अ वये, . .६२ दापोड  गणेशनगर पर सरात येथील पावसाळ  गटरवर RCC लॅब टाकणेकामी M/S 

DRISHTI CONSTRUCTION (िन.र. .१५,००,०००/- (अ र  र. .पंधरा लाख) पे ा -४२.०० % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .९,१३,५००/- 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 करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ११३५८           वषय मांक – ७ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१३१/१४ द.१६/४/२०१५       
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/८/२०१४-१५ अ वये, 
. .६२ फुगेवाड  मधील िशतळादेवी चौकाचे सुशोिभकरण करणे व इतर थाप य वषयक कामे 

करणेकामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION (िन.र. . १०,५०,०००/- (अ र  र. .दहा लाख प नास 
हजार) पे ा -४३.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,२८,४२५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत 
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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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३५९           वषय मांक – ८ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१३२/१५ द.१६/४/२०१५       
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/Prabhag/२५/४०/ २०१४-१५ 
अ वये, . .४१ गांधीनगर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महा मा फुले जयंती महो सव सन २०१३-१४ 
साठ  मंडप यव था पुर वणेकामी M/S SHRIGANESH BALKISHNA PORE (िन.र. .९,१९,४४८/- 
(अ र  र. .नऊ लाख एकोणीस हजार चारशे आ ठेचाळ स) पे ा -३५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .६,२७,५२३/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३६०           वषय मांक – ९ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१३५/१४ द.१६/४/२०१५       
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/३८/२०१४-१५ 
अ वये, . .३९, ४० इ. ठकाणी व वध मनपा काय मांसाठ  मंडप यव था व अनुषंिगक कामे 
करणेकामी M/S SHRIGANESH BALKISHNA PORE (िन.र. . ८,४०,१०८/- (अ र  र. .आठ लाख 
चाळ स हजार एकशे आठ) पे ा -३४.३५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .५,७९,१०७/- 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 करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३६१           वषय मांक – १० 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – ड े ीय कायालय 
सुचक –  मा.संपत पवार           अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ड /े३/का व/१७६/२०१५ द.१६/४/२०१५       
वषय - ड े ीय कायालया या काय े ात औ णीक धुर करण करणेकर ता र ा टे पो भा याने  

घेणबेाबत... 



 6
 

वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११३६२            वषय मांक – ११ 
दनांक – २८/०४/२०१५      वभाग – वै कय  
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक–मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /४/का व/९३१/२०१५ द.१५/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

रा य शासनाचे आदेशानुसार दरवष माणे सन २०१४-१५ म ये प स पोिलओ लसीकरण मो हम 
२२ फे ुवार  २०१५ रोजी राब व यात आली. सदर मो हमेचा यापक चार व िस द  करणेकामी वै कय 
वभागाकड ल ‘एन.यु.एच.एम.’ या लेखािशषामधुन वै कय संचालक पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे 
नावे र. .४८,०००/- (अ र  र. .आ ठेचाळ स हजार) अगाऊ काढुन खच करणेत आलेले अस याने 
सदर या खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३६३           वषय मांक – १२ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – मा हती व जनसंपक 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/६/का व/१६९/२०१५ द.१७/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने महा मा बसवे र जयंती द.२१ ए ल २०१५ रोजी 
अस याने सदर जयंतीचे औिच य साधून द.१९/४/२०१५ रोजी या यान, र दान िशबीर व  व वध 
काय मांचे आयोजन इं ायणी मंगल कायालय, भोसर  या ठकाणी कर यात आलेले आहे. याकामी 
या या यांचे मानधन, कायालय भाडे, चहापान भोजन यव था, रांगोळ  व ले स इ. साठ  थेट 
प दतीने अंदाजे र. . ४६,०००/- (अ र  र. .शेहेचाळ स हजार फ ) इतका खच अपे त अस याने या 
खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११३६४           वषय मांक – १३ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/३क/का व/१३४/१५ द.१६/४/२०१५       
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/ब मु यालय/Prabhag/ २५/१७/२०१४-१५ 
अ वये, . .३९ संततुकारामनगर प रसराम ये ठक ठकाणी र ते, व मनपा इमारतीची थाप य वषयक 
देखभाल दु तीची व वकासाची कामे करणे कामी M/S DRISHTI CONSTRUCTION 

(िन.र. .९,०९,६४३/- (अ र  र. .नऊ लाख नऊ हजार सहाशे ेचाळ स) पे ा -३७.००% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .६,०१,७२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े 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 
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अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –११३६५           वषय मांक – १४ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/४०५/१५ द.१७/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील आर ण .GP-१३२ येथे बस टिमन स े ीय 
कायालय व ना यगृह बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे या कामाचे नकाशे एम.आय.ड .सी. 
कायालयात सादर केलेले आहेत. एम.आय.ड .सी. कायालया कडून सदर नकाशे बांधकाम परवानगीचे 
अंितम ट या म ये आहेत. सदर कामासाठ  अ नशामक वभागाचे ना हरकत माणप ाची आव यकता 
आहे यासाठ  अ नशामक वभागाने यांची फ  भरण ेकामी चलन पाठ वलेले आहे. सदर फ  भरणा एकूण 
र. .२९,८६,०३८/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख शहाऐंशी हजार अडतीस फ ) इतका आहे. यासाठ  
महानगरपािलकेमाफत Demand draft तयार करणे आव यक अस याने सदर फ  भरणसे मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक –११३६६           वषय मांक – १५ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – लेखा 
सुचक –  मा.संपत पवार           अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/२८५/२०१५ द.१८/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१२० कोट  तरतूद करणेत आली असून यामधून संचलन तूट पोट  तीमाह र. .५.०० 
कोट  (अ र  र कम पये पाच कोट  फ )  व सवलतीचे पासेस पोट  र. .१.५० कोट  (अ र  र. .एक 
कोट  प नास लाख फ ) असे एकूण तीमहा र. .६.५० कोट  (अ र  र कम पये सहा कोट  प नास 
लाख फ ) माहे ए ल २०१५ ते फे ुवार  २०१६ अखेर ११ म हने तीमहा अ ीम व पात अदा करावयाचे 
अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने सदर या वषयास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३६७           वषय मांक – १६ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग –म यवत  भांडार  
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक–मा. हरानंद आसवाणी  
 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/८/का व/२९६/२०१५ द.२०/४/२०१५       
 मा.सहआयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे इ े य कायालयाक रता आव यक फिनचर खरेद कामी कोटेशन नोट स . ३७/२०१४-
१५  अ वये ऑनलाईन िस द करणेत आली होती. ा  िन वदेमिधल १)मे.िस द वनायक इंड ज यांचे 
सोफा सेट क रता र. .५३,५५४/- २) मे. ी साई उ ोग  यांनी पी. ह .सी. कुशन चेअर क रता 
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र. .५४,१२५/- यांचेकड ल ा  लघु म दराने खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास एकुण 
र. .१,०७,६७९/- (अ र  र. . एक लाख सात हजार सहाशे एकोणऐंशी) चे खचास व यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३६८           वषय मांक – १७ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/िन/का व/१४०/१५ द.२०/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .३३ अ वये 
भाग .२५ मधील आंनदनगर झोपडप ट त र याचे डांबर करण करणे व इतर अनुषांिगक कामे 

करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. (िन.र.  १४,९३,०००/- (अ र  र. .चौदा लाख या नव 
हजार फ ) पे ा २.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .१४,४९,७०३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल 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 यांचेबरोबर 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 –११३६९           वषय मांक – १८ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग–म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/३१५/१५ द.२०/४/२०१५       
वषय – यशवंतराव च हाण मृती णालय येथील हे थकाड मॅनेजमट िस टम या वा षक देखभाल  

 दु तीबाबत... 
वषय मांक १८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक –११३७०           वषय मांक – १९ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – करसंकलन 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/३/का व/२५०/२०१५ द.२०/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

खालील पुरवठाधारक यांनी िमळकतकर वसुली व वाईन लुसाठ  जनजागतृी मो हम 
राब वणेकामी द. १६/३/२०१५ ते ३१/३/२०१५ या कालावधीम ये वाहने व पकर सेट पुर वलेले 
आहेत. या या एकुण भाडया या बलाची र. . ९९२००/- ची मागणी केलेली आहे.  सदरचा खच 
करसंकलन वभागाकड ल वाहन भाडयाने घेणे या लेखािशषामधुन खच  टाकणेस व सदर खचास 
काय र मा यता देणेत येत आहे. 
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अ 

ं  

वाहन/ पीकर पुरवठा 
धारकाचे नाव 

वाहनाचा 
कार 

वाहन 
मांक 

कालावधी 
एकुण 

दवस 

मा य 

दर( ित 
दन) 

एकुण 
देय 

र. . 

आयकर 

२% 

िन वळ 
देय 

र. . 

१ ी. तारा कशोर 
व नाथ शेळके 

अ ॅटो र ा 
पकरसेट 
सह 

MH12-AV-
326 

१६/३/१५ 
ते 

३१/३/१५
१६ २००० ३२००० ६४० ३१३६० 

२ 
ी.राज  गणपतराव 

जगताप 

अ ॅटो र ा 
पकरसेटसह 

MH14-CV-
1005 

१६/३/१५ 
ते 

३१/३/१५
१६ २००० ३२००० ६४० ३१३६० 

३ 
ी. अमोल कालीदास 

बारंगुळे 
तवेरा MH13-AX-

1112 

१६/३/१५ 
ते 

३१/३/१५
१६ १२०० १९२०० ३८४ १८८१६ 

४ ACE INFO TECH पकर सेट -- 

१६/३/१५ 
ते 

३१/३/१५
१६ १००० १६००० ३२० १५६८० 

एकुण  र कम पये ९९२०० १९८४ ९७२१६ 

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

ठराव मांक –११३७१           वषय मांक – २० 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक –  मा.संपत पवार           अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .झोिनपु/ था/का व/१४१/२०१५ द.२०/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .०१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये 
भाग .०६ मधील संजय गांधी नगर झोपडप ट  मधील अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

करणे इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. (िन.र. .१४,९३,९००/- (अ र  
र. .चौदा लाख या णव हजार नऊशे फ ) पे ा २.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१४,५०,५७७/-पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल 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 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 –११३७२     वषय मांक – २१ 
दनांक – २८/०४/२०१५    वभाग –यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ    अनुमोदक–मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१२२/२०१५ द.२१/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या गायनॅक वाड-३ 
मधील M/s.Medela कंपनीचा नादु त Breast Pump – Sr. No. 1281259 दु त करणे व 
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दु तीकामी आव यक पेअर पाटसचा पुरवठा करणेकामी कोटेशन नोट स .२७/२०१४-१५ अ वये 
माग वणेत आले या दरप कांम ये संबंिधत उ पा दत कंपनीचे अिधकृत स हस ो हायडर M/s.Seward 

System INC, मंुबई  यांचे दरप क एकूण र. .८१,०००/- (अ र  र. .ऎ याऎंशी हजार फ ) (सव 
करांसह) लघु म ा  झाले असुन वकृत करणेत आले आहे. तर  गायनॅक वाड-३ मधील M/s.Medela 
कंपनीचा नादु त Breast Pump – Sr.No.1281259 M/s.Seward System INC, मंुबई  यांचेकडून दु त 
करणे व दु तीकामी आव यक पेअर पाटस खरेद  करणेकामी होणारा खच एकूण र. .८१,०००/- (अ र  
र. .ऎ याऎंशी हजार फ ) (सव करांसह) ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३७३     वषय मांक – २२ 
दनांक – २८/०४/२०१५    वभाग – यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड    अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१२३/२०१५ द.२१/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलसीस 
वभागातील ग ो कंपनीची डायिलसीस मशीन Sr.No.७५८९ ला Variable flow motor  हा पाट तातड क 
व पात बस वणेत आला असुन सदरची मशीन आज रोजी सु थतीत चालु असुन डायिलसीस वभागातील 

गॅ ो कंपनीचे डायिलसीस मशीन Sr.No.७५८९ ला बस वलेला पाट Variable flow motor एकूण 
र. .२६,९८५/- (सव करांसह) चे बील संबंिधत मशीनचे अिधकृत व े ते / पुरवठाधारक मे.मनाली 
एंटर ायजेस, पंपर  यांना अदा करणेस व सदर पाट खरेद कामी होणारा खच एकूण र. .२६,९८५/- 
(अ र  र. .स वीस हजार नऊशे पं याऐंशी) (सव करांसह) ला काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३७४           वषय मांक – २३ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८८/२०१५ द.२१/४/२०१५       
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. . २/८७/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये अ 
भागांतगत जल े  .बी/१, २ व ४ म ये व ुत पंप व अनािधकृत नळ कने शन तोडणेकामी मजुर 

कमचार सह वाहन पुर वणकेामी मे.द प क शन (िन वदा र कम .१४,०१,३३६/- (अ र  र. . चौदा 
लाख एक हजार तीनशे छ ीस फ ) पे ा ४.००% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,१२,५४६/-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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११३७५           वषय मांक – २४ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८७/२०१५ द.२१/४/२०१५       
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .२ अ वये अ भागा 
अंतगत सन २०१४-१५ साठ  रावेत येथील अशु द जलउपसा के ा या प रसरात पाणीपुरवठा वषयक व 
थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.युिनक ेडस (िन वदा र कम .२२,८३,७४९/- (अ र  

र. .बावीस लाख याऐंशी हजार सातशे एकोणप णास फ ) पे ा २२.१०% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१८,६७,९९२/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३७६           वषय मांक – २५ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –  मा.संपत पवार           अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८६/२०१५ द.२१/४/२०१५       
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .३२ अ वये  जल े  
.ड/९ पंपळे सौदागर पर सरात टँकर ारे पाणी पुरवठा करणेकामी मे.साई एंटर ायझेस (िन वदा र कम 
.१०,५०,५५०/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार पाचशे प नास  फ ) पे ा ३.००% कमी) या  

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१०,६९,९८५/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३७७           वषय मांक – २६ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – ब े य कायालय  
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक–मा. हरानंद आसवाणी  
 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे जावक .ब े/९/का व/१०३/१५ द.२१/४/२०१५       
 मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/५९-२०१४-१५ अ वये . . ४२ 
भाटनगर मधील प रसरातील पाथवेची करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.पांडुरंग इंटर ायजेस 
(िन.र. .९,२९,३०१/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणतीस हजार तीनशे एक फ ) पे ा -३९.९९% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र.  ५,८५,५५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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ि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 घेणते आला अस याने याचे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३७८      वषय मांक – २७ 
दनांक – २८/०४/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके       
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८५/२०१५ द.२१/४/२०१५       
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .१८ अ वये  जल े  
. ड/९ पंपळे सौदागर पर सरात पाणी पुरवठा वषयक करकोळ दु तीची कामे करणकेामी मे.अिनकेत 

एंटर ायझेस (िन वदा र कम . १०,५०,००३/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार तीन फ ) पे ा 
४१.९९% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,३९,५६२/- 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३७९           वषय मांक – २८ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/८४/२०१५ द.२१/४/२०१५       
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .१० अ वये, जल े  
.ड/१२, पंपळे गुरव म ये पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणकेामी मे.अिनकेत 

एंटर ायझेस (िन वदा र कम .१०,४९,१५८/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार एकशे 
अ ठाव न फ ) पे ा ४१.९९% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६,३९,०४७/- 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 कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११३८०           वषय मांक – २९ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . वमुका/४/का व/४४/२०१५ द.२२/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा व र  अिधकार , वभाग मुख व अिभयंते यांस ३-जी नेट सु वधा / ड गल पुर वणेकामी 
मे.आयड या से युलर िल. (िन.र. .९०.००,०००/- (अ र  र. . न वद लाख) ४३०/- ती नग) (अंदाजे 
५०० कने शनक रता) या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३८१           वषय मांक – ३० 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – डा 
सुचक –  मा.संपत पवार           अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७/का व/३३२/२०१५ द.२६/३/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक ६/०४/२०१५ ठराव .८९ अ वये, मा.महापािलका सभा ठराव 
मांक १२०६, द.२०/१०/२०११ व आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद 

केले माणे खेळाडू द क योजना २०१२-१३ मधील ८३ पैक  ६२ खेळाडंूना सन २०१४-१५ म ये तावात 
नमुद माणे लाभ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .६५,००,०००/- चे खचास मा यता देणेस व 
सदरचा खच खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३८२           वषय मांक – ३१ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक–मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५६/२०१५ द.२२/४/२०१५       

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

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

ठराव मांक –११३८३           वषय मांक – ३२ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५७/२०१५ द.२२/४/२०१५       

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.३०.३.२०१५ ते द.५.४.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/५७/२०१५ द.२२.४.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ११३८४           वषय मांक – ३३ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – मु यलेखाप र क  
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५८/२०१५ द.२२/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.६.४.२०१५ ते द.१२.४.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/५८/२०१५ द.२२.४.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११३८५           वषय मांक – ३४ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.सह आयु  यांचे जावक .मभां/२०/का व/२३१/२०१५ द.२३/४/२०१५       
 मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे औ ोिगक िश ण क , मोरवाड  कर ता यायामशाळा दु तीकामी आव यक रॉ 
मटे रयल खरेद कामी कोटेशन नोट स .४६/२०१४-१५ अ वये, ऑनलाईन कोटेशन दर माग वणेत आले 
होते यामधील लघु म िन वदाकार मे.भारती इंटर ायजेस यांचे एकूण २ बाबींचे दर र. .२२,९३२/- 
(अ र  र. . बावीस हजार नऊशे ब ीस) चे दर वकृत कर यात आलेले आहेत. मे.भारती एंटर ायजेस 
यांचेकडून करारनामा क न घेणेत आला असून यांना पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने 
सदर सं वदेची माह ती अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले – 
 

ठराव मांक –११३८६           वषय मांक – ३५ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – फ े ीय कायालय 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक–मा. हरानंद आसवाणी  
 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/४७२/२०१५ द.२७/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयाअंतगत भाग .४ कृ णानगर, से.नं.२० 
मिधल ३ अ व से टर .१८ िशवतेजनगर पी.सी.एन.ट .ड .ए. ह तांतर त मोकळ  जागा .२१ येथे 
सां कृतीक हॉल बांधणे तसेच से.नं.१८ सी ड  सी मोकळ  जागा १,२ व ३ वकसीत करणे या जागेवर 
पं.िचं. नवनगर वकास ािधकरणाची मंजूर  घेऊन सां कृितक हॉल बांधणे या कामासाठ  महानगरपािलका 
पॅनल वर ल मे.सिचन आपटे ऍ ड असोिसएटस ्  िचंचवड पुणे यांची वा तु वशारद/स लागार हणून 
नेमणूक करणे व िन वदा प ात सदर कामांवर दैनं दन देखभाल, िनयं ण ठेवणेसाठ  ोजे ट मॅनेजमट 
क स टंट हणून नेमणूक करणे सुयो य होईल यानुसार अंदाजप कय र कमे या २% सवकरासह 
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आ कटे ट हणून आ ण पो ट टडर ऍ ट ह ट  मॅनेजमट क स टंट हणून य  होणा-या 
कामां या १.३५%  सवकरासह अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –११३८७           वषय मांक – ३६ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .पअक/१/का व/१७८/२०१५ द.२७/४/२०१५       
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

 पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV/०७/०१/२०१४-१५ मधील वाय.सी.एम. 
णालय या ठकाणी वे ट वॉटर रसायकिलंग पॅकेज ला ट उभारणे व पुढ ल ५ वष कालावधीक रता 

देखभाल व दु ती करणे या कामासाठ  मे.वॉटर टमट इ वपमटस ्  यांचेकडुन र. .१,८१,६८,७५०/- 
(Designing,providing erecting commissioning and running/performing package plant for waste water 
treatment in YCM Hospital) व र. .१,००,०००/- (O&M) ितमहा या दराने ५ वष कालावधीक रता 
करणेबाबत यांचेसोबत करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –११३८८           वषय मांक – ३७ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला व मुले 
/मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात. यातील “म हलांसाठ  ान 
कौश य वाढ काय म” ह  एक योजना असुन गे या दोन वषापासून ती मनपा तरावर राब व यात 
येते. 

सदरची योजना गे या दोन वषापासुन मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेने, पंपर  
िचंचवड महापािलकेत चांग या कारे राब वली आहे. आव यकतेनुसार ता काळ मनु यबळाची उभारणी 
करणेची मता तसेच मोठया माणावर ल कामकाज करणेसाठ  आव यक असलेली आिथक मता व 
वशेषक न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील व तीपातळ वर ल िश ण दे याचा अ खल भारतीय 
थािनक वरा य सं थेला भरपुर अनुभव आहे. यानुसार तातड ने योजना सु  होणेकामी, सं था 

िनवड साठ  लागणारा दघ कालावधीचा वचार करता मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, 
पुणे यांचेमाफत थेट प तीने मनपा तरावर सं थेमाफत सादर दर, वषय, शै णक अहता, िश ण 
कालावधी, िश णाचा अ यास म इ याद ची खातरजमा क न द.३१/०३/२०१६ अखेरपयत या 
कालावधी पयतचे िश णाचे काम मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत देणेस 
मा यता देणेत येत आहे व सदरची योजना ह  मनपा तरावर, मनपा या यापुव ची मा यता (धोरण)/ 
कायप तीनुसार राब वणेत यावी. याम ये आव यकतेनुसार बदल/दु ती कर याचे अिधकार मा.आयु  
सो., यांना देणेत येत आहे.  

िश णास इ छुक म हला ह , िश ण वषयानुसारचा अ यास म/ िश णात िशक व यात 
येणा-या बाबी, गरज/आव यकता, यवसाय करणेसाठ  याची उपयु ता इ याद चा तसेच करावयाचा 
कोस हा, कोससाठ  असणा-या या या कालावधीनुसार करणे आप याला जमेल का? याचा वचार 
क नच एकुण िश ण शु का या १०% इतक  होणार  र कम भ न िश णात सहभागी होत असते. 
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मा  िश णास वषयानु प शै णक अहता ठेव यास या या वषयिनहाय िश णासाठ ची 
विश  असी शै णक अहता नस यास अथवा थोड फार कमी अस यास ते िश ण घे याची मता / 
इ छा असुन देखील विश  अशा शै णक अहते अभावी या म हलेला िश णात सहभागी होता येत 
नाह . यामुळे इ छुक म हला िश णापासून वंिचत राहते. म हलां या सबलीकरणा या/स मीकरणा या 
उ ेशाला सदरची बाब बाधक आहे. हणून शै णक अहते या पुरा याची अट कुठ याह  कोससला न 
लावता, सव कोससला सा र अशी अट लावुन मा यता दे यात यावी. हणजे कोस करायची इ छा 
असलेली कुठलीह  सा र म हला िश णापासुन वंिचत राहणार नाह .  

सदरचे िश ण हे सं थेमाफत सादर अ यास मानुसार व तावासोबत जोडले या प -अ 
म ये नमुद केलेनुसार िश ण वषय, शै णक अहता, कालावधी ( दवस/तास) िश ण शु कानुसार 
मागील वष या कायप ती व मनपा या अट  व शत नुसार पा  होणा-या म हला/मुलींना अ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यां यामाफत थेट प तीने देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत यवसाय िश ण योजनेअंतगत, िश णात 
भाग घेतले या सव लाभा या या िश णास मा यता देणेत येत आहे. चालु वष  म हलांसाठ  ान 
कौश य वाढ काय मांतगत िश णात भाग घेणा-या म हलांना एका पे ा अिधक कार या वषयांचे 
िश ण घे यास मा यता देणेत येत आहे.  

 सन २०१५-२०१६ या अंदाजप काम ये म हला व बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद 
कर यात आलेली आहे. यात म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या उपलेखािशषासह एकुण ४० 
उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  म हलांसाठ  ानकौश य वाढ काय म या उपलेखािशषावर 
नागरव ती वकास योजना वभागाने उवर त ३९ उपलेखािशषातगत केले या तरतुद मधुन सदर 
योजनेसाठ  लाभा या या ितसादानुसार िश णा या खचाकामी आव यकतेनुसार र कमा वग करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. यानुसार सदर योजना मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे 
यांचेमाफत द.३१/०३/२०१६ अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या 
अंमलबजावणीकामी या धोरणास व य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक –११३८९           वषय मांक – ३८ 
दनांक – २८/०४/२०१५           
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या वॉड .२७,३७ मधील महा मा फुले नगर या ठकाणी फोड फाऊंडेशन 
यां या वतीने या वॉडात वाय फाय नेट सु वधा सु  कर यात आलेली आहे. याचा लाभ घेऊन गर ब व 
गरजू मुलांना संगणक िशकता यावे यासाठ  तेथे येक वॉडात ३० संगणक व ३ ंटर उपल ध क न 
दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११३९०           वषय मांक – ३९ 
दनांक – २८/०४/२०१५           
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 कु.नुपूर ल मण मोरे हला थायलंड येथील पाच या योगा चॅ पयनशीप पधस उप थत 
रहाणेकामी र. .७०,०००/- अथसहा य मंजूर करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेस 
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मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक –११३९१           वषय मांक – ४० 
दनांक – २८/०४/२०१५           
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.स वता साळंुके यांचा ताव... 
 पंपर  िचंचवड म.न.पा. या वतीने मा यिमक िश ण वभागा या अंतगत एकूण १८ 
व ालयांतून एकूण  व ाथ  िश ण घेतात. सदर व ाथ  इय ा ५ वी ते १० वी चे असून या 
व ा याना सन २०१४-१५ या वषात येक  दोन शालेय गणवेश व एक पी.ट  गणवेश ी महाल मी 
ेसेस ऍ ड टेल रंग फम या सं थेने पुर वले आहेत. सन २०१५-१६ या वषात व ा याना शालेय गणवेश 
व पी.ट  गणवेश शाळा सु  होतानाच वाटप करणेकामी कालमयादा वचारात घेऊन २ जानेवार  १९९२ 
या शासन िनणयातील प रिश -६ प र छेद ८.३ नुसार पुन ययी आदेशानुसार ी महाल मी ेसेस 

ऍ ड टेल रंग फम या सं थेकडूनच सन २०१४-१५ या दरात कुठलीह  दरवाढ न देता खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या र कम . २,२०,००,०००/- (अ र  र कम पये दोन कोट  वीस लाख फ ) या 

खचास व य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. या माणे मे.महाल मी ेसेस ऍ ड टेलर ंग 
फम यांना गणवेष व पी.ट  गणवेष पुरवठा आदेश दे याची खा याने कायवाह  करावी. यामुळे शाळा 
सु  हो या या प ह या दवशी व ा याना गणवेशाचा लाभ िमळेल या अनुषंगाने सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पाहता वर त ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

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

ठराव मांक –११३९२           वषय मांक – ४१ 
दनांक – २८/०४/२०१५           
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा. वनायक गायकवाड, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव... 
 महानगरपािलके या सन २०१५-१६ चे अंदाजप कामधील तावात नमूद केले या वकास 
कामांना मा.महापािलका सभा ठराव .६६३, द.६/४/२०१५ अ वये सुधार त शास कय मा यता 
िमळाली असलेने तावातील तंभ .९ म ये नमुद असले या र कमेपयत या मंजुर िन वदा 
दरा माणे येणा-या वाढ व खचास व तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक –११३९३           वषय मांक – ४२ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य बीआरट एस  
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/३३१/१५ द.७/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 सांगवी कवळे र यावर राजीव गांधी पूल औधं ते रावेत या बी.आर.ट . र यावर Dedicated 

Lane करणे कामाची र. .६,२७,१८,७६५/- ची िन वदा काढ यात आलेली आहे. सदर कामास 
मा.महापािलका सभा ठराव .५८४७ द.२२/५/२००६ अ वये र. .३८३८.४० कोट स एक त शासक य 
मा यता दे यात आलेली आहे. या कामाचा िन वदा दर ११.०७% कमी दराचा वचार करता एकूण खच 
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र. .५,८५,६४,५८८/- इत या खचास मा. थायी सिमती ठराव .३६०० द.२६/६/२०१३ नुसार 
मा यता आहे.  

खालील बाबींमुळे सदर कामाचे खचात वाढ होणार आहे.  

४. र क चौकापासून ते औंध हॉ पटल पयत र या या रा हले या ठकाणी  Dedicated Lane करणे 
कामास र. .२९,३८,०००/- एवढा खच होणार आहे.  

५. सांगवी कवळे बी.आर.ट . र यावर आव यक झे ा प टे मारणे तसेच बी.आर.ट  वाहतुक या 
सोई या ीने आव यक प टे थम ला ट पटने रंग वणे कामास र. .१०,००,२०५/- इतका खच होणार 
आहे.  

६. बी.आर.ट . बस टेशन जवळ पादचार  मागावर टेनलेस ट ल बोलाड बस वणे या कामास 
र. .९,८६,७७६/- इतका खच होणार आहे.  

वर ल संभा य खचाचा वचार करता या कामावर एकूण र. .६,२४,८०,३३९/- एवढा खच अपे त आहे.  

 या कामावर होणार संभा य खच र. .६,२४,८०,३३९/- इतका होत आहे. मा. थायी सिमती ठराव 
. ३६०० द. २६/६/२०१३ नुसार र. .५,८५,६४,५८८/- खचास तसेच डांबर, िसमट, लोखंड या ितनह  

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 अधीन राहून मा यता दे यात आलेली 
आहे.  

तर  सांगवी कवळे र ता Dedicated BRT Lane करणे काम कर यास येणा-या र. .६,२४,८०,३३९/- 
चे सुधा रत खचास (र. .३९,१५,७५१/- चे वाढ व खचास) तसेच डांबर, िसमट, ट ल या ितनह  
मटेर यल या िनधा रत केले या बेिसक कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यास मा यता देणेत येत आहे.    

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

ठराव मांक –११३९४         वषय मांक – ४३ 
दनांक – २८/०४/२०१५        वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ        अनुमोदक – मा. हरानंद आसवाणी  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का/का व/१५४/१५ द.२८/४/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ व ड भाग (जुना) म ये घरोघरचा कचरा गोळा 
करणेकामी उपल ध म.न.पा. मालक चे Tata Ace  वाहनांवर र. .६०००/- एक त मािसक मानधनावर 
कामगार पुर वणेकामी िन वदा (४/२०१२-१३) माग वणेत आ या हो या. सदर िन वदेनुसार अ- भाग 
(जुना) कर ता पा  िन वदाधारक १) ी. संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था, दापोड  २) रमाबाई 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था, वाकड यांची र. .६०००/- ित कामगार मािसक मानधनावर ५५ 

वाहनांकर ता ११० कामगार पुर वणेकामी ठेकेदार हणून नेमणूक करणेत आली आहे. तसेच ड- भाग 
(जुना) कर ता पा  िन वदाधारक १) ी. महाल मी वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था, संत तुकाराम 
नगर यांची र. .५५८४.८० (मंजूर िन वदा ६.९२ ट के कमी दराची) ित कामगार मािसक मानधनावर 
७० वाहनांकर ता १४० कामगार पुर वणेकामी ठेकेदार हणून नेमणुक करणेत आली आहे. ( ित दनी 
एकूण २५० कामगार) सदर िन वदेनुसार दनांक १/११/२०१२ पासून य  कामकाज सु  आहे. या 
कामगारांना कमान वेतन दराने वेतन अदा करणेत येत नसलेने मे.कागद,काच,प ा क कर  पंचायत 
यांना मा.कामगार उपायु  कायालय, पुणे यांचेकडे त ार दाखल केली आहे. मा.कामगार उपायु , पुणे 
यांनी यांचेकड ल प  . काउका/अंमल/३०१९ दनांक ५/२/२०१५ नुसार सफाई कामगारांना शासनाने 
जाह र केले या दरानुसार कमान वेतन दरानुसार कं ाटदार जर वेतन देत नसतील तर कं ाट  कामगार 
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अिधिनयम १९७० नुसार याची जबाबदार  मु य मालक हणून महापािलकेची अस याने फरकाची 
र कम महापािलकेने अदा करणेबाबत कळ वले आहे. तसेच कमान वेतन दरानुसार कं ाट  कामगारांना 
वेतन न द यास फरका या रकमे या १० पट दंडाची तरतुद कमान वेतन अिधिनयम, १९४८ या 
कलम २० (३) (१) म ये आहे असेह  कळ वले आहे. यानुसार म.न.पा. चे अ व ड भाग (जुना) 
म ये घरोघरचा कचरा गोळा करणेकामी उपल ध म.न.पा. मालक चे Tata Ace  वाहनांवर ठेकेदारांमाफत 
उपल ध करणेत आले या कामगारांना कमान वेतन दराने देय असणार  फरकाची र कम अदा करणे 
आव यक आहे. सदरची र कम संबंिधत कामगारांना अदा करणे व याकामी येणारे य  खचास अ-
भाग (जुना) र. .३७,१७,०००/- व ड- भाग (जुना) र. .६४,१७,०००/- एकूण र. .१,०१,३४,०००/- 

इत या अंदाजे अपे त खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

ठराव मांक –११३९५         वषय मांक – ४४ 
दनांक – २८/०४/२०१५        वभाग – मा हती व जनसंपक  
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी        अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .माजसं/५/का व/१७६/१५ द.२७/४/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शासन मा य याद वर असणा-या वृ प ांना 
शासनमा य दराने जा हराती देणेत येतात. याम ये अ,ब व क वग वृ प ांचा समावेश आहे. शासनमा य 
दराने जा हरात िस  करणा-या तावात नमूद केले या वृ प ांना मनपा या याद वर घे यास व 
शासनमा य दराने जा हराती वतर त कर यास 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/५२/२०१५ 

दनांक - २८/०४/२०१५     

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


