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

कायप का मांक - ९६    

सभावृ ांत 

दनांक - २१.०१.२०१४     वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा  मंगळवार, 
दनांक २१/०१/२०१४ 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. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके - सभा य  

  २) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

  ३) मा. छाया जग नाथ साबळे 
  ४)  मा. जगद श शे ट  

  ५)  मा. भालेकर अ णा दलीप 

  ६) मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
  ७) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
  ८) मा. बारणे माया संतोष 
  ९)  मा. ल ढे गणेश नारायण 
 १०) मा. कदम सदगु  महादेव 
 ११) मा. भ डवे संिगता राज  
  १२) मा. शडगे आशा सुखदेव 
  
यािशवाय, मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.झुरे- सह आयु , मा.गायकवाड,  

मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु ,– सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.धाडगे – मु य 
लेखाप र क, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.च हाण – सह शहर अिभयंता,  मा.भोसले – 
मु यलेखापाल,  मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै कय अिधकार ,   मा.िनकम,  मा.काची, 
मा.च हाण, मा.िचंचवडे, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे - कायकार  अिभयंता, 
मा.उबाळे – शासन अिधकार  (िश ण मंडळ),  मा.डॉ.गोरे- पशुवै कय अिधकार , मा.पोमण- 
संगणक अिधकार , मा.बोदडे – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------  
 

(सभा भर वणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.सभापती सभागृहात उप थत न हते.) 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा.सदगु  कदम       अनुमोदक - मा.गणेश ल ढे 
 

सभा भर वणेकामी नेमले या वेळ  मा. सभापती सभागृहात उप थत नसलेने 
मा.चं कांत वाळके यांची सभेचे अ य  हणून िनवड कर यात यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
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------------- 
(मा.चं कांत वाळके यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 

 
उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 

दाखल क न घेणेत आले :-  
 

वषय . ४९ – महापौर चषक रा य तर शर र सौ व पधा. मा.सुिनता वाघेरे,  
           मा.गणेश ल ढे यांचा ताव.  

वषय . ५० – मनपाचे काय े ात नवीन भाग कायालयाक रता आव यक फिनचर  
           सा ह यखरेद बाबत. 
    -------- 
       

 दनांक १५/०१/२०१४ व १६/०१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा(कायप का मांक - ९५)  

 सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभा य  यांनी कट केले. 
      ------- 

 उप थत स मा.सद यां या संमतीने कायप केवर ल वषय . ४९, ५० व १, २, ३, ४,  

५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८,२९,३०,३१,३२, 
३३,३४,३५,३६,३७,३८,३९,४०,४१,४२,४३,४४,४५,४६,४७,४८ या माणे कामकाजा या बाबी 
ाधा याने वचारात घे यात येतील असे  मा.सभा य  यांनी कट केले. 

     ------- 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  

 
ठराव मांक – ५६५४      वषय मांक – ४९ 
दनांक – २१/०१/२०१४        
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक– मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.गणेश ल ढे यांचा ताव   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महारा  बॉड ब डस असो. यांचे मा यतेने माहे 
जानेवार  २०१४ म ये ािधकरण िनगड  येथे महापौर चषक रा य तर शर रसौ व पधा २०१४ 
आयो जत करणेस व याकामी तावात नमुद माणे येणा-या अंदाजे र. .८,१९,०००/- चे खचास 
मा यता व सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .१,००,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत 
भाग व व ुत वषयक खच र. .५०,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून 

खच  टाकणेस व उव रत खच र. .६,६९,०००/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा 
पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, माणप े, 

िनमं णप का, ले स बॅनर, इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक –५६५५      वषय मांक – ५० 
दनांक – २१/०१/२०१४       वभाग– म यवत  भांडार  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/८/का व/३२/२०१४, द.१६/०१/२०१४. 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 
मनपाचे काय े ात नवीन भाग कायालयाक रता आव यक फिनचर सा ह य तावात 

नमूद केले माणे खरेद कामी ई.िन.स.ु .४७/२०१३-१४ नुसार िन वदेतील ा  लघु म दरानुसार १) 
मे.रेखा इं जिनअर ंग व स यांना आयटम ३,४,५ व ६ साठ  र. .९,९३,२०५/- २)  मे.िनिमती 
इं जिनअर ंग काप . यांना आयटम १,३,४,५ व ६ साठ  र. .१६,८६,२०५/- ३) मे.एम.पी.एल. 
इं जिनअस आयटम .२ साठ  र. .७,२८,६४०/- असे एकूण खचास र. .३४,०८,०५०/- चे खचास 
व यांचेबराबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

  खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 

सुचक -  मा.सुिनता वाघेरे     अनुमोदक - मा.संिगता भ डवे 
 

मा. थायी सिमती सभा मंगळवार दनांक २८/०१/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ वाजेपयत 
तहकुब कर यात यावी.  

 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

----------. 
मा.सभा य  :- मगंळवार दनांक द.२८/०१/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ वाजेपयत सभा 
                तहकुब करणेत येत आहे.     

 

  
           (चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके) 

                                           सभा य  

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

कायप का मांक - ९६    

सभावृ ांत 

( दनांक २१/०१/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - २८.०१.२०१४     वेळ - सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २१/०१/२०१४ रोजी ची 
तहकूब सभा मंगळवार दनांक २८/१/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ 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.जगताप नवनाथ द ू - 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. सौ.तनपुरे सुषमा राज  

 ७)  मा. जगद श शे ट  

  ८)  मा. भालेकर अ णा दलीप 

  ९) मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
  १०) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
  ११) मा. बारणे माया संतोष 
 १२) मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
  १३)  मा. ल ढे गणेश नारायण 
 १४) मा. कदम सदगु  महादेव 
 १५) मा. भ डवे संिगता राज  
  १६) मा. शडगे आशा सुखदेव 
  

यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी – आयु , मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.गावडे, 
मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.धाडगे – मु य लेखाप र क, मा.सुरगुडे – वकास 
अिभयंता, मा.च हाण, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.भोसले – मु यलेखापाल,  मा.डॉ.अिनल 
रॉय - आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.मनोज देशमुख – वै कय अिध क, मा.दधेकरु , 
मा.िनकम, मा.सवणे,  मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, 
मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशेटट  - कायकार  
अिभयंता, मा.उबाळे – शासन अिधकार  (िश ण मंडळ) मा.कांबळे – .िश णािधकार  
(मा यिमक), मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.डॉ.गोरे- पशुवै कय अिधकार , मा.च हाण 
– आरो य कायकार  अिधकार , मा.पोमण – संगणक अिधकार , मा.पवार – .कायदा स लागार, 
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मा.िशंपी – नगररचनाकार, मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.इंदलकर, कामगार क याण 
अिधकार , मा.बोदडे – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------  
ठराव मांक – ५६५६      वषय मांक – १ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/९९९/२०१४, द.३०/१२/२०१४. 
वषय - िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .४५ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

       िमळणेबाबत.  

वषय मांक १ चा वचार दनांक ११/२/२०१४ रोजी या सभेचे वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – ५६५७      वषय मांक – २ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता (जिन) यांचे प  .पअक/१०/का व/५/२०१४, द.३/०१/२०१४. 
      मा.सह.शहर अिभयंता (जिन) यांनी िशफारस केले माणे 
 पंपळेिनलख येथे २० द.ल.िल मते या मैलाशु द करण क ाचे चालन व देखभाल 
द तीु या नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन कायारंभ आदेश िमळेपयत, चालू असले या 
कामा मधून काम क न घेणेस व यासाठ  होणा-या कामा या वाढ व र. .६,०७,२८८/- (अ र  
र. .सहा लाख सात हजार दोनशे अ याऐंशी) खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६५८      वषय मांक – ३ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता (जिन) यांचे प  .पअक/०६/का व/७/२०१४, द.४/०१/२०१४. 
      मा.सह.शहर अिभयंता (जिन) यांनी िशफारस केले माणे 
 िचंचवड िलंक रोड येथे ३० द.ल.िल मते या मैलाशु द करण क ाचे चालन व देखभाल 
द तीु चे नवीन कामाची िन वदा या चालू आहे. नवीन कामाची िन वदा या पूण होऊन 
कायारंभ आदेश िमळेपयत, चालू असले या कामास माच २०१४ पयत मुदत वाढ देणे तसेच सदर 
कालावधी म ये  होणा-या कामा या वाढ व र. .४,००,०००/- खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६५९      वषय मांक – ४ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर        अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१/२०१४, द.६/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
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 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, पंपर  
भाग .४४ म ये पावसाळ  गटर करणे व थाप य वषयक कामे करणे कामी मे.अ व कार 

क शन (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे एक) पे ा 
३७.००% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २३,१६,१७७/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता ु देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६६०      वषय मांक – ५ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/१/२०१४, द.६/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .१९ अ वये, भाग 
.७ च-होली येथील दाभाडेव ती व इतर ठकाणचे ना याचे बांधकाम करणेकामी मे.भगवंत 

क शन एस.जे.जाधव (िन.र. .४२,०७,२२३/- (अ र  र. . बेचाळ स लाख सात हजार दोनशे 
तेवीस) पे ा ३७.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२७,३९,३४४/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर ु
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६६१      वषय मांक – ६ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२/२०१४, द.६/०१/२०१४. 
वषय -  भोसर  येथील मनपा दवाखा याची उव रत सुधारणा व थाप य वषयक कामे करणे. 

वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६६२      वषय मांक – ७ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम     अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/३/२०१४, द.६/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१३-१४ मधील अ. .३२ अ वये, . .७ 
च-होली येथील द नगर कडे जाणा-या र याचे खड करण करणेकामी मे.सी. एल.इं जिनअस 
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(िन.र. .३५,०१,२१८/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार दोनशे अठरा) पे ा ३९.०० % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,४२,५३०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनाु मा क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६६३      वषय मांक – ८ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– व ुत 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . वमुका/८/का व/१२/२०१४, द.४/०१/२०१४. 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .१२ अ वये, 
अ भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग .१६ आकुड  गावठाण प रसरातील ट लाईट 
द यांचे नुतनीकरण करणे (सन २०१३-१४) कामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. .१९,०३,३९८/- 

[अ र  र. .एकोणीस लाख तीन हजार तीनशे अ या नव] पे ा १४.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६६४      वषय मांक – ९ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग–आकाशिच ह व परवाना  
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/०७/का व/१५/२०१४, द.८/०१/२०१४. 
वषय - सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे  
       आकारणी दर िन तबाबत.  

वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – ५६६५      वषय मांक – १० 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग–म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/११/२०१४, द.८/०१/२०१४. 
वषय - णालयांना आव यक लागणारे उपकरणे व सा ह य खरेद  करणेबाबत.  

वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक – ५६६६     वषय मांक – ११ 
दनांक – २८/०१/२०१४      वभाग–म यवत  सा ह य भांडार(वै ) 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे प  .मसाभां/४/का व/१३/२०१४, द.९/०१/२०१४. 
      मा.आरो य वै कय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे 
 मे.पी.शेषा  आ ण कंपनी यांचे ा  लघु म दरानुसार २ नग वॉिशंग मशीन खरेद  
करणेकामी मे.पी.शेषा  आ ण कंपनी यांचेसमवेत द. २६/१२/२०१३ रोजी करारनामा करणेत 
आला असून यानुसार यांना पुरवठा आदेश . मसाभां/४/का व/६७८/२०१३ द. २७/१२/२०१३ 
अ वये पुरवठा आदेश िनगिमत करणेत आलेला आहे. मे.पी.शेषा  आ ण कंपनी यांचे ा  
लघु म दरानुसार र. .२४,७७७/- ित नग माणे २ नग वॉिशंग मिशन खरेद  करणेकामी र. . 
४९,५५४/- (अ र  र. .एकोणप नास हजार पाचशे चोप न) खच करणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६६७      वषय मांक – १२ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/५६/२०१४, द.१०/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, . .२८ 
मधील अजमेरा व इतर ठकाणी थाप य वषयक ठक ठकाणी करकोळ द तीची कामे ु
करणेकामी मे. वनायक एंटर ायझेस (िन.र. .३५,०१,२७८/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
दोनशे अ याह र) पे ा ३९.७५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२२,१४,९९६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६६८      वषय मांक – १३ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम                अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/३०/२०१४, द.१३/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .३८ अ वये, भाग .५ िचखली गावठाण नेवाळेव ती, हरगुडेव ती व आ हाट व ती भागात 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.नंदे र  कॉ टर (िन.र. .२८,००,९७२/- (अ र  

र. .अ ठावीस लाख नऊशे बहा र) पे ा ३८.९१ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१७,९६,६६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६६९      वषय मांक – १४ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– जलिन:सारण 
सुचक – मा.संिगता भ डवे               अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  .पापु/जनी/०५/का व/०२/२०१४, द.१३/०१/२०१४. 
      मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 पुणे ते द ली व द ली ते पुणे असा वमान वासाचा खच र कम . १८,२९१/- सह 
शहर अिभयंता जलिनःसारण तथा तां क सम वयक जे.एन.एन.यु.आर.एम- ी.च हाण यांनी 
वतः खच केला असून सदरची र कम अदा करणेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६७०      वषय मांक – १५ 
दनांक – २८/०१/२०१४         
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. ित भा भालेराव, मा.विनता थोरात यांचा ताव. 
 मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक८/१/२०१४ ठराव .२३ नुसार, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या 
म हला बालक याण योजने अंतगत म हलां या वकासासाठ  व वध कार या क याणकार  
योजना राब व यात येतात. तथा प बालकांसाठ  देखील उप म राब व यात यावा या हेतूने भोसर  
गावठान स ह नं.१ या ठकाणी दोन दवसीय बाल आनंद मेळा याचे आयोजन कर यास व या 
मेळा यात ४००० मुलांसाठ  व वध कारचे करमणुक चे काय म व खेळणी इ. समावेश क न 
यासाठ  येणा-या र. .१०,००,०००/- (अ र  र. .दहा लाख फ ) चे खचास मा यता देणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – ५६७१      वषय मांक – १६ 
दनांक – २८/०१/२०१४        
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
 मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक८/१/२०१४ ठराव .२४ नुसार, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या 
म हला बालक याण योजने अंतगत म हलां या वकासासाठ  व वध क याणकार  योजना 
राब व यात येतात.  याम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळांमधील इ. ८ वी म ये 
शाळेत गुणानु मे थम व तीय आले या मुलींना ो साहना मक शै णक सहलीचे आयोजन 
कर यात यावे.  सदरची सहल फे ुवार  २०१४ म ये केरळ / राज थान येथे जाणेकामी आयो जत 
कर यात यावी.  या सहलीम ये मनपा शाळेतील स या इ. ९ वी म ये िशकत असले या व इ.८ 
वी म ये शाळेत थम व तीय मांकाने उ ीण झाले या (मु या यापकांनी िशफारस केले या) 
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गुणवंत व ािथनी, म हला बाल क याण सिमती या सव सद या, नागरव ती वकास 
वभागाकड ल २ अिधकार , २ िश का, १ िशपाई, इ. समावेश कर यात यावा.  तर  सदर 
सहलीचे आयोजन कर यास व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६७२      वषय मांक – १७ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– मु यलेखाप र ण  
सुचक – मा.जगद श शेटट         अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१३/२०१४, द.१३/०१/२०१४. 
 मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर 
केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूरस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६७३      वषय मांक – १८ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/३९/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .२१ अ वये, मोशी 
स.नं.६६४ ते ३८० दर यान र याचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.ली.(िन.र. .१४,००,५४७/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे स ेचाळ स) पे ा २४.१९ % कमी)  या 

ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .११,१४,८४२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६७४      वषय मांक – १९  
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– पशु वै कय 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पवै/१/का व/१२/२०१४, द.१०/०१/२०१४. 
वषय - पप स फाँर अँिनम स, पुणे यांचे मोकाट कु यांचे संतती िनयमन श याबाबत या 

खचास मा यता िमळणेबाबत.  .  

वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५६७५      वषय मांक – २० 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.गणेश ल ढे      अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/३७/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, 
. .३५ धावडेव ती पर सर व भोसर  गावठाण म ये पे ह ंग लॉक व थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. .८,४०,३३०/- (अ र  र. .आठ लाख चाळ स हजार तीनशे 
तीस) पे ा ३९.००० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .५,३८,२३१/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६७६      वषय मांक – २१ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/७/का व/५४/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 मनपाचे आरो य वभागासाठ  ४.५ घनिमटर मतेचे बी स कंटेनर खरेद कामी ई-िन वदा 
.३३/१/२०१३-१४ अ वये लघू म िन वदाकार मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी यांचे बी स कंटेनरचे दर 

एकुण र. .२६,८६,२५०/- (अ र  र. .स वीस लाख शहाऐंशी हजार दोनशे प नास) वकृत 
क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६७७      वषय मांक – २२  
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/३६/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, 
. .६३ म ये हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 

(िन.र. .२३,३४,२१७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सतरा) पे ा १६.९९० % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२०,३४,५१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माण े बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  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 – ५६७८      वषय मांक – २३ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/३५/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१२/२०१३-१४ मधील अ. .३७ अ वये, 
. .६३ गावठाण भागातील मु य र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 

(िन.र. .१४,००,५१६/- (अ र  र. .चौदा लाख पाचशे सोळा) पे ा १६.९९० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,२०,६९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६७९      वषय मांक – २४ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग–वै कय  
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१अ/का व/६३/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 डॉ. ी.िमिनष जैन, मे डकल ऑ कोलॉ ज ट यांना वायसीएम णालयात मानसेवी 
मे डकल ऑ कोलॉ ज ट या पदावर दरमहा र. .१,०००/- मानधनावर आदेशाचे दनांकापासुन ६ 
मह ने याकालावधीसाठ  नेमणुक देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६८०      वषय मांक – २५ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.शकंुतला धराडे             अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/३७/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. . अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .३३ 
अ वये, भाग .२६ काळभोरनगर, मोहननगर व रामनगर प रसरातील र यांचे कडेने सरफेस 
गटस करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.नंदे र  कॉ टर (िन.र. .३५,०१,४००/- (अ र  

र. .प तीस लाख एक हजार चारशे) पे ा ३८.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२२,४३,०१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
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ठराव मांक – ५६८१      वषय मांक – २६ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– ई-ग हन स 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  याचें प  .ई-ग हन स/५/का व/१३/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 पोिलस आयु  कायालय प रमंडळ-३ कर ता बीट माशल व गु हे शोधपथक पे ोलींग 
ॅक ंग िस ट म या संगणक णालीसाठ  आव यक संगणक यं णा खरेद  करणे बाबतचा खच 

र. .16,11,900/- (अिधक कर) सदर संगणक णालीची वा षक देखभाल द ती प हले वष पुण ु
झालेनंतर पुढ ल येक वषासाठ  र. .3,53,400/- (वा षक) िन वदा िस  न करता परंतू 
करारनामा क न थेट प तीने मे.इ फोटेक सॉ टवेअर अँ ड िस ट म ा. िल. यांचेकडून क न 
घेणे तसेच मा.पोिलस उपायु  कायालय कामकाजाबाबतचे खचास धोरणा मक बाब अस याने 
महारा  महापािलका अिधिनयमाचे कलम ६६ मधील अ. .४२ नुसार व कलम ७३ अनुसुची 
करण ५ िनयम २ (२)  परंतुकेनुसार मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – ५६८२      वषय मांक – २७ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग–पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा.चं कांत वाळके         अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/का व/०२/२७/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील पयावरण अिभयां क  वभागातील वकास कामांची 
य थ सं थेमाफत तां क लेखाप र ण (Third Party Technical Audit) करणकेर ता नेमणूक 

करणेकामी द.१५/१०/२०१३ चे सभावृ ांनुसार र. .एक कोट या वर ल सव वकास कामे 
शासक य अिभयां क  व ालय पुणे यांस िन वदा र कमे या ०.६०% दराने + चिलत 
सेवाकरनुसार तसेच र. . एक कोट या कमी र कमे या कामासाठ  रॅ  डम प दतीने १०% कामांचे 
िन वदा र कमे या १% दराने + चिलत सेवाकरनुसार शासक य तं िनकेतन पुणे यांना पयावरण 
अिभयां क  वभागाकड ल कामांचे तां क लेखाप र ण (Third Party Technical Audit) करणेकामी 
नेमणूक क न वर ल दराने फ  या या कामावर ल उपल ध अंदाजप क य तरतदू मधून अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६८३      वषय मांक – २८ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– पयावरण अिभयां क   
सुचक – मा. वनया तापक र      अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पअक/२/का व/३७/२०१४, द.१६/०१/२०१४. 
वषय -  पयावरण वभागाकड ल भांडवली कामाचे तरतूद वग करणा बाबत. 

वषय मांक २८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक – ५६८४      वषय मांक – २९ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर       अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/२ब/का व/५९/२०१४, द.१६/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .२४ अ वये, भाग 
.३९ मधील जी.जी. कुल मागील ना याची सुधारणा करणे व द तीची कामे करणेकामी ु

मे.ड .एस.कुलकण  (िन.र. .६३,००,०१४/- (अ र  र. . ेस  लाख चौदा) पे ा ४०.४१ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३९,४१,८८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६८५      वषय मांक – ३० 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग–म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे            अनुमोदक–मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/२०/२०१४, द.१६/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 पंपर  िचंचवड मनपा या वै क य वभागांतगत पुनवळे, हे ेव ती, सदगु नगर, दघी व 
उ ोग नगर या ठकाणी न याने चालू होणा या दवाखा यांकर ता आव यक लागणारे फिनचर 
सा ह य उपरो  त याम ये दश वले माणे म यवत  भांडार वभागाकड ल िन वदा . ३१/२०१३-
१४ मधील लघु म िन वदाधारक मे. पी. शेषा  आ ण कंपनी यांचेकडून यांचे ा  लघु म 
दरानुसार बाब . १,३,४,५,६ खरेद  करणेकामी येणा-या एकूण र. . १,६०,९०५/- या रकमेस 
तसेच िन वदा . ३१/२०१३-१४ मधील लघु म िन वदाधारक मे. रेखा इं जिनअर ंग वक यांचेकडून 
यांचे ा  लघु म दरानुसार बाब . २ व ८ खरेद  करणेकामी येणा-या र. . ७,२६५/- या 

रकमेस तसेच िन वदा . १७/२०१३-१४ मधील लघु म िन वदाधारक मे.एम.पी.एल. इं जिनअ रंग 
यांचेकडून यांचे िन वदेतील ा  लघु म दरानुसार बाब . ९ खरेद  करणेकामी येणा-या र कम 
.१८,३८५/- असे एकूण येणा-या र. .१,८६,५५५/- (अ र  र. .एक लाख शहाऐंशी हजार पाचशे 

पंचाव न फ ) चे खचास तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल उपकरणे खरेद  या 
लेखािशषामधून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६८६      वषय मांक – ३१ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग–म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/५/का व/३५/२०१४, द.१६/०१/२०१४. 
वषय -  ड .आर. िस टमकर ता आव यक लागणा-या ए स-रे फ म खरेद बाबत.. 

वषय मांक ३१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ५६८७      वषय मांक – ३२ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके        अनुमोदक–मा.जगद श शेटट  
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२९०/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .२५ मधील आनंदनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द ती ु

करणेकामी मे.जाधव क शन कं.(िन.र. .९,८०,३८८/- [र. . नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे 
अ याऐंशी] पे ा २८.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .७,०२,३५०/- पयत 
काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा ू
क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६८८      वषय मांक – ३३ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे         अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु ,यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२८६/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .८ अ वये, 
वॉड .११ म ये ल टर संजय गांधीनगर झोपडप ट म ये गटर वषयक कामांची द ती ु
करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .९,३३,१८५/- [र. . नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे 
पं याऐंशी] पे ा ३५ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६,०६,५७०/- पयत काम 
क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न ू
घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६८९      वषय मांक – ३४ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक–मा.छाया साबळे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२८७/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .९ अ वये, 
भाग .२८ मधील यशवंतनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द ती ु

कामे करणेकामी मे.कपील क शन (िन.र. .४,९०,०२५/- [र. . चार लाख न वद हजार 
पंचवीस] पे ा ३१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३,३३,२६६/- पयत 
काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा ू
क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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 ---------- 
ठराव मांक – ५६९०      वषय मांक – ३५ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२८८/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, 
भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची दु ती करणेकामी 

मे.कपील क शन (िन.र. .६,५३,५४०/- [र. .सहा लाख ेप न हजार पाचशे चाळ स] पे ा 
३१.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,४४,४७३/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामाू  क न घेणेत 
आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६९१      वषय मांक – ३६ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर         अनुमोदक–मा.माया बारण ै
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२८२/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१० अ वये, 
भाग .३७ महा मा फुलेनगर झोपडप ट मधील लांडगे िगरणी या पाठ मागे थाप य वषयक 

कामे द ती ु करणेकामी मे.जाधव क शन कं. (िन.र. .९,८०,३७०/- [र. .नऊ लाख ऐंशी 
हजार तीनशे स र] पे ा २८.३६ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .७,०२,३३७/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६९२      वषय मांक – ३७ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.गणेश ल ढे      अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२८३/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 
वॉड .३८ व ठलनगर व आंबेडकर नगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.अिनकेत ए टर ायजेस (िन.र. .६,५३,५४०/- [र. .सहा लाख ेप न हजार पाचशे चाळ स] 
पे ा २८.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,७०,०९१/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत ू
आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ५६९३      वषय मांक – ३८ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२९१/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, 
भाग .२७ मधील इं दरानगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द ती ु

करणेकामी मे.कपील क शन (िन.र. .९,३३,००४/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चार] पे ा 
३२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६,२५,२०६/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा कराू रनामा क न घेणेत 
आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६९४      वषय मांक – ३९ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डव े     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२८९/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१६ अ वये, 
भाग .२७ मधील लालटोपीनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द ती ु

करणेकामी मे.कपील क शन (िन.र. .९,३३,००४/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार चार] पे ा 
३२.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .६,२५,२०६/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत ू
आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६९५      वषय मांक – ४० 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२८१/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .१७ अ वये, 
भाग .४२ मधील भाटनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द ती ु

करणेकामी मे.एम.बी.क शन (िन.र. .७,००,२६०/- [र. .सात लाख दोनशे साठ] पे ा २९ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . ४,९७,१८५/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला ू
असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५६९६      वषय मांक – ४१ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.चं कांत वाळके          अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२८५/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२६ अ वये, 
भाग .४२ मधील िनराधारनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व द ती ु

करणेकामी मे.एम.बी.क शन (िन.र. .४,९०,०२५/- [र. .चार लाख न वद हजार पंचवीस] 
पे ा ३० % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३,४३,०१८/- पयत काम क न 
घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा कू न घेणेत 
आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६९७      वषय मांक – ४२ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२८४/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२२ अ वये, 
भाग .२७ मधील आ णासाहेबनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांची देखभाल व 

द ती करणेकामी मेु .अिनकेत ए टर ायजेस (िन.र. . ६,४५,०२५/- [र. .सहा लाख पंचेचाळ स 
हजार पंचवीस] पे ा ३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .४,३२,१६७/- पयत 
काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा ू
क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५६९८      वषय मांक – ४३ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.जगद श शेटट        अनुमोदक–मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु , यांचे प  .झोिनप/ू था/िन/का व/१२९२/२०१४, द.१५/०१/२०१४. 
      मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, 
भाग .३७ लांडेवाड -बालाजीनगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामांचे द ती करणेकामी ु

मे.आर.एस.जोगदंड (िन.र. .९,८०,३७०/- [र. .नऊ लाख ऐंशी हजार तीनशे स र] पे ा १७.०७ 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .८,१३,०२१/- पयत काम क न घे यास 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत आला ू
असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५६९९      वषय मांक – ४४ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– नगरसिचव 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे     अनुमोदक–मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नस/३/का व/३४/२०१४, द.१६/०१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मा. वरोधी प नेता यांचे वापरातील मनपा वाहन .एम.एच.१४/सी.एल.०३२१ (टाटा 
मांझा) कर ता चार नग न वन ज टोन कंपनीचे यूबलेस टायस मे.दशन टायस, िचंचवड 
यां याकडून करारनामा न करता थेट प दतीने यांनी सादर केले या दरप कानुसार खरेद  करणेस 
व याकामी येणारे र. .२०,३००/- (अ र  र. .वीस हजार तीनशे) चे खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
ठराव मांक – ५७००      वषय मांक – ४५ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– डा 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे       अनुमोदक–मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/४०३/२०१३, द.१०/१२/२०१३. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मा. डा सिमती सभा द. १५/०१/२०१४ ठराव .७१ नुसार, मनपा प रसरातील शालेय 
व महा व ालयीन व ाथ  खेळाडंूना सन २०१२-१३  या वषाची डा िश यवृ ी र. .४,१७,०००/- 
(अ र  र. .चार लाख सतरा हजार फ ) अदा करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे. 

प  – अ 
 

पा  / अपा  रा य तर आंतर व ापीठ रा ीय तर इतर एकूण 
पा  ८८ १६ २१ ०० १२५ 
अपा  १३ ०१ ०७ ०० २१ 
एकूण १०१ १७ २८ ०० १४६ 

 
प  – ब 

 
अ. . पधचा तर येक   

िश यवृ ी र. . 
एकूण पा   

खेळाडू 

एकूण  

िश यवृ ी र. . 
शेरा 

१ शालेय रा य तर ३,०००/- ८८ २,६४,०००/- १३ अपा  

२ आंतर व ापीठ ३,०००/- १६   ४८,०००/- ०१ अपा  

३ रा ीय तर ५,०००/- २१ १,०५,०००/- ०७ अपा  
  एकूण १२५ ४,१७,०००/- २१ अपा  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक – ५७०१      वषय मांक – ४६ 
दनांक – २८/०१/२०१४       वभाग– डा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/५७/२०१४, द.१/१/२०१४. 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे-  
 मा. डा सिमती सभा द. १५/०१/२०१४ ठराव .७२ नुसार, पपंर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने आंतरशालेय ८ कला व िगयारोहण पधा आयो जत करणेस व 
यानुषंगाने व ा याना ावयाचा खाऊ/ ब कटे खरेद , कला पु तका छपाई, िच कला कागद 

खरेद , ले स बॅनर, ॉफ ज िनमं ण प का व माणप  छपाई इ. खरेद  कोटेशन नोट स 
िस द क न खरेद  करणेस तसेच े ागृह भाडे, पी.एम.पी.एम.एल. बस भाडे कामी येणा-या 

अंदाजे खच र. .३,३२,२००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर खच डा िनधी 
मधील कला डा सा ह य या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच िच कला, लेझीम व िगयारोहण 
या पधा अनुषंगाने टेज, मंडप, टेबल खु या इ. खच थाप य वभाग, संबंधीत भाग व व ुत 
पकर, माईक यव था खच व ुत वभाग संबंधीत भागातून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
 
 
ठराव मांक – ५७०२      वषय मांक – ४७ 
दनांक – २८/०१/२०१४        
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे      अनुमोदक–मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
 मा. डा सिमती सभा द. १५/०१/२०१४ ठराव .७३ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने पुणे ज हा बॉ संग असो. यांचे मा यतेने व पंपर  िचंचवड िसट  
बॉ संग असोिशएशन, पंपर  यांचे सहकायाने  माहे फे ुवार  २०१४ म ये महापौर चषक 
ज हा तर बॉ संग पधा २०१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .४,८६,७००/- चे खचास मा यता व सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- हा 
थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच र. .३०,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत 
भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .४,०६,७००/- हा डा वभागाचे 

महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच मेड स, ॉफ ज, 
स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई इ. कोटेशन 
नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ५७०३      वषय मांक – ४८ 
दनांक – २८/०१/२०१४        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा. वमल काळे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
 मा. डासिमती सभा द. १५/०१/२०१४ ठराव .७५ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने माहे फे ुवार  २०१४ म ये पंपर  वाघेरे गाव येथे महापौरचषक 
रा य तर कु ती पधा आयो जत करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

यानंतर मा. सभापती  यांनी सभा संप याचे जा हर केले.   
  
 
                                               
                                ( जगताप नवनाथ द ु ) 

                          सभापती  

                           थायी सिमती 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

       पंपर  - ४११ ०१८. 
 िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
 मांक - नस/४/का व/११२/२०१४ 

 दनांक - ३०/०१/२०१४. 
 
 

   
   नगरसिचव 

                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                     पंपर  - ४११ ०१८. 

 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

              पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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