
1 

  

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

कायप का मांक-४५ 

सभावृ ांत 
 

दनांक- १२.२.२०१३        वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा मंगळवार, 
दनांक १२/२/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 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.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके   
  २) मा.जम सोनाली पोपट   
  ३) मा.पाडाळे िनता वलास 
  ४) मा.जगताप नवनाथ द  ू
  ५) मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

६) मा.भालेकर अ णा दलीप 
७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
८) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण          
 
 यािशवाय मा.सावंत- सह.आयु , मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.टेकाळे, मा.दरगुडेु , 

मा.फंुदे, सहा.आयु  मा.चाकणकर- .नगरसिचव, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.डॉ.गायकवाड- .आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.पवन साळवे-अित.वै .अिधकार , 
मा.दधेकरु , मा.ढग,े मा.इंगळे, , मा.च हाण मा.रामदास जाधव, मा.कुदळे, मा.थोरात, 
मा.दांगट, मा.बरशेटट  काय.अिभयंता  मा.भोसले- शा. अिधकार  िश ण मंडळ, 
मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.कांबळे- शा. अिधकार  (जकात) हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

सूचक – मा. िनता पाडाळे  अनुमोदक - मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल 
  
सभा भर वणेकामी नेमले या वेळ  मा. सभापती सभागृहात उप थत नसलेने 

मा.सोनाली जम यांची सभेचे अ य  हणून िनवड कर यात यावी. 
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
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--------- 
    (मा.सोनाली जम 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 मांक – ३७ - सभा आयोजनाबाबत मा. चं कांता  सोनकांबळे व  
            मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव –  

 वषय मांक – ३८ - ड भागातील पा या या टाक वर ल वतरण यव था  
                         मुदतवाढ - मा.िनता पाडाळे, मा.अ नी िचंचवडे यांचा 
                         ताव... 

उप थत स मा.सद यां या संमतीने वषय मांक ३७, व १ ते ३६ व ३८ या 
माने कामकाजा या बाबी वचाराथ घेणेत येतील असे मा.अ य  यांनी कट केले. 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
ठराव मांक – २८४३                     वषय मांक - ३७ 
दनांक – १२/०२/२०१३                         
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे             अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे  
संदभ:-मा. चं कांता सोनकांबळे मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव... 

मंगळवार दनांक २०/०२/२०१३ रोजीची मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
शु वार दनांक २२/०२/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० वा.आयो जत करणेत यावी.  

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

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
सूचक – मा.चं कांता  सोनकांबळे  अनुमोदक – मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल 

 
शिनवार दनांकú १६/२/२०१३ रोजी दपार  ु  ४.०० पयतसभा तहकूब करणेत यावी.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

मा.सभा य  - शिनवार   दनांक १६/२/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० पयत सभा 
तहकूब करणेत येत आहे. 

 

( सोनाली जम ) 
सभा य  

थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  १८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक-४५ 
सभावृ ांत 

( दनांक १२/०२/२०१३ ची तहकूब) 
 

दनांक- १६.२.२०१३        वेळ-  दपार  ु ४.00 वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक 
१२/२/२०१३ ची तहकूब सभा शिनवार दनांक १६/०२/२०१३ रोजी    दपार  ु
४.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 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.जम सोनाली पोपट 

६) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज    
  ७) मा.पाडाळे िनता वलास 
  ८) मा.जावेद रमजान शेख 
  ९) मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
  १०) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
  ११) मा.च धे आरती सुरेश 

१२) मा.भालेकर अ णा दलीप 
१३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
१४) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण          
 
 यािशवाय मा.अित.आयु  – काश कदम,  मा.कारचे, मा.कुलकण , 

मा.ढेरे,झुरे, मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.दरगुडेु , मा.कुलकण -सहा. आयु , मा.घाडग-े
मु यलेखाप र क, मा.चाकणकर- .नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहरअिभयंता, मा.डॉ. 
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गायकवाड - .आरो य वै कय अिधकार , डॉ.पवन साळवे – अित.वै .अिधकार  
मा.भदाण-ेउपसंचालक(नगररचना), मा.इंगळे, मा.ढग,े मा.िनकम, मा.शरद जाधव, 
मा.च हाण, मा.रामदास जाधव, मा.थोरात, मा.िचंचवडे, मा.साळवी, मा.भोसल-े
शा.अिधकार , िश णमंडळ, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक) मा.पाट ल- 
शासन अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------- 
 

दनांक ५/२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-४४) 
सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल े

 

ठराव मांक – २८४४     वषय मांक – १ 
दनांक –१६/२/२०१३     वभाग – बी.ओ.ट  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे .काअ/बी.ओ.ट ./का व/९२/२०१२ द.२६/१२/२०१२.      
वषय - देहगाव ते जाधववाड  ह या र यापयत ड पी माणे वकसीत ू  

       करणेचे कामासाठ  असलेली तरतूद वग  करणेबाबत. 
   वषय मांक १ चा वचार दनांक ०५/०३/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत  

             यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २८४५    वषय मांक – २ 
दनांक –१६/२/२०१३     वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे . व/मुका/४/का व/९५/२०१३ द.२०/०१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/१२-१३ मधील अ. .७ अ वय,े 
मनपा या ब व ड भागांतगत येणा-या पंप हाऊस म ये लुस हॉ व व नॉन 
रटन हॉ व बस वणेकामी म.ेएस.बी.एम. ोजे ट अँड इं जिनअस 
(िन.र. .२५,४०,०३४/- [र. .पंचवीस लाख चाळ स हजार चौतीस] पे ा १८.५० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८४६     वषय मांक – ३ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२७/२०१३ द.२९/१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .१२ 
अ वय,े वॉड .२१ मधील र याचे डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी. कटा रया 
(िन.र. .३७,३४,८९६/- [र. .सदोतीस लाख चौतीस हजार आठशे शहा नव] पे ा 
१७.६० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३२,३१,४३२/- 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 येत आहे. 

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

ठराव मांक – २८४७    वषय मांक – ४ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/११२/२०१३ द.२१/०१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .२८ 
अ वय,े जल े  .ड/१३ दापोड  येथे पाटबंधारे वभाग वसाहत, कायशाळा व 
कायालये यास पाणीपुरवठा यव था सुधारणेसाठ  नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे. ांजल कॉप रेशन (िन.र. .२९,८७,१८२/- [र. .एकोणतीस लाख स याऐंशी हजार 
एकशे याऐंशी] पे ा १०.१० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८४८     वषय मांक – ५ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/१२०/२०१३ द.२९/१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील अ. .१२ 
अ वय,े ड भागातील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल 
व द ती करणेकामी मेु . ी कॉ ॅ टर (िन.र. . ७५,७४,३८०/- [र. .पं याह र 
लाख चौ-याह र हजार तीनशे ऐंशी] पे ा ३९.३९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २८४९     वषय मांक – ६ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.आरती च धे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/३२/२०१३ द.३१/१/२०१३.      
            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/ २०१२-
१३ मधील अ. .२३ अ वय,े मदनलाल िधं ा मैदानावर े क गॅलर  बांधणेकामी 
मे.रेणूका कं शन (िन.र. .११,६७,१३४/- [र. .अकरा लाख सदस  हजार एकशे ु
चौतीस] पे ा २५.६५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .९,११,१५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
ि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 – २८५०     वषय मांक – ७ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा. अ नी िचंचवडे  
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/३४/२०१३ द.१/२/२०१३.      
            मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अमु यालय/HO/१४/ २०१२-
१३ मधील अ. .०३ अ वय,े अ भागातील व वध पधासाठ  मैदानावर मु म 
पसरणे तसेच खेळ प या तयार करणे व लाल माती टाकणे व थाप य वषयक 
कामे करणेकामी म.ेछोटेलाल चौ हान (िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. .तेवीस लाख 
चौतीस हजार दोनशे सदसु ] पे ा २५.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१८,३७,९९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील ि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 – २८५१     वषय मांक – ८ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे .झोिनपू/ था/िन/का व/११७/२०१३  
      द.३१/०१/२०१३.      
     मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माण े 

मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३  मधील 
अ. .३७ अ वये, गु द नगर, वैशालीनगर, भारतमातानगर झोपडप ट  म ये करकोळ 
द तीची कामे करणेकामी मेु .बी.एम. शे ट  (िन.र. .५,६०,२०६/- [र. .पाच लाख साठ 
हजार दोनशे सहा] पे ा १८ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. . 
४,५९,३६९/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – २८५२     वषय मांक – ९ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.अ वनाश टेकावडे 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता व/या)ं यांचे. . व/मुका/४/का व/१०८/२०१३  
      द.०१/०२/२०१३.      
     मा. सह शहर अिभयंता व/या)ं यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२-१३ मधील अ. .१४ अ वय,े 
सन २०१२-१३ म ये मनपा या क भाग काय े ातील उ ानात आव यकतेनुसार 
नवीन पंप बस वणे व उ ानातील पंपाची देखभाल व द ती करणेकामी मेु .अथव 
इले कल स हसेस (िन.र. .१२,३२,३०२/- [र. .बारा लाख ब ीस हजार तीनशे 
दोन] पे ा २७.७२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८५३     वषय मांक – १० 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.सोनाली जम    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता व/यां) यांचे. . व/मुका/४/का व/१०७/२०१३  
      द.०१/०२/२०१३.      
     मा. सह शहर अिभयंता व/यां) यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२-१३ मधील अ. .१० अ वय,े 
पंपर  िचंचवड मनपाचे ब भागातील वकसीत असणा-या उ ानातील काश 
यव थेचे आव यकतेनुसार नुतनीकरण करणे कामी म.ेइले ो मॅकॅिन स 
(िन.र. .१६,०५,७६१/- [र. .सोळा लाख पाच हजार सातशे एकस ] पे ा ३५.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८५४    वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – व ुत मु य काया. 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता व/या)ं यांचे. . व/मुका/४/का व/१०६/२०१३  
      द.०१/०२/२०१३.      
     मा. सह शहर अिभयंता व/या)ं यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .४/१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, 
पंपर  िचंचवड मनपाचे क भागातील वकसीत असणा-या उ ानातील काश 
यव थेचे आव यकतेनुसार नुतनीकरण करणे कामी म.ेइले ो मॅकॅिन स 
(िन.र. .१६,२२,७६१/- [र. .सोळा लाख बावीस हजार सातशे एकस ] पे ा ३५.९९ 
% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८५५    वषय मांक – १२ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – शासन 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१/का व/११७/२०१३ द.०२/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मा यिमक िश ण वभागासाठ  सन २०१३-२०१४ पासून वाहन इंधन खचासाठ  
र. .१०,०००/- व वाहन िनवाहासाठ  र. . २,०००/- (वाहनासाठ  करकोळ 
व पाचे द तीसाठ चा खचु  इ याद ) थायी अ ीम मंजूर कर यास व नमुद 

मंजूर अि मधनामधून एकावेळ  र. .५००/- पयत या खचाची बले मंजूर 
कर याचे अिधकार िश णािधकार , मा यिमक यांना दान कर यास तसेच सन 
२०१२-२०१३ मधील मुळ अंदाजप काम ये चार म ह यासाठ  तरतूद करता येत 
नस याने, व भार  िश णािधकार  हे उपरो  नमुद वाहनाचा वापर कर त 
अस याने सन २०१२-१३ चे सुधा रत अंदाजप कामधील इतर खच या 
लेखािशषाव न वाहन इंधन व वाहन िनवाहची बल ेखच  टाकणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८५६     वषय मांक – १३ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – वाय.सी.एम.एच. 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वायसीएमएच/भांडार/१अ/का व/२३/२०१३, 
       द.४/२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

वायसीएम णालयाचे ओ.ट . क रता िलड अँ न कोट टाईप, ( करण कंपनी) खरेद  
मे.आरती फामा यु टक स, भोसर  यांचे ा  कोटेशन दरानुसार क न घेणसे व याकामी 
येणा-या र. . ४२,८४०/- (र. .बेचाळ स हजार आठशे चाळ स) चे खचास मा यता देणते 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८५७    वषय मांक – १४ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा.आरती च धे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/१२८/२०१३  
      द.०२/०२/२०१३.  
वषय – से.न.ं २२ येथील शाळा इमारतीचे थाप य वषयक कामे करणे. 

   वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २८५८     वषय मांक – १५ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – झोिनपू थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचववडे    अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .झोिनपू/ था/िन/का व/१२७/२०१३  
      द.०२/०२/२०१३.      
वषय – से.न.ं२२ येथील हॉ पटल मधील थाप य वषयक कामे करणे. 

   वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – २८५९     वषय मांक – १६ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३क/का व/३३/२०१३ द.४/२/२०१३.      
वषय – वॉड मांक ९ बो-हाडेवाड  ािधकरण से टर मांक ६,३ व ४ मधील 

       र याचे डांबर करण करणे. 
   वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – २८६०     वषय मांक – १७ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२६/२०१३ द.४/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .१०० 
अ वय,े वॉड .९५ कवडेनगर येथील व वध मनपा इमारतींची थाप य वषयक 
द तीची कामे करणेकामी मेु .साई भा क शन (िन.र. .१०,४०,१४९/- 
[र. .दहा लाख चाळ स हजार एकशे एकोणप नास] पे ा २१.०६ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,६२,१४८/- 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 माकं – २८६१     वषय मांक – १८ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक–मा.आरती च धे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२७/२०१३ द.४/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .१०७ 
अ वय,े काळेवाड  वॉड .७८ म ये बंद पाईप पावसाळ  गटर करण,े इंटरलॉक ंग 
लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.साई भा क शन 
(िन.र. .२३,८९,६३१/- [र. .तेवीस लाख एकोणन वद हजार सहाश ेएकतीस] पे ा 
२३.०४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,३१,०१३/- 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 याचेू  
अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८६२     वषय मांक – १९ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/२८/२०१३ द.४/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .२६ अ वये, 
वॉड .९६ गजानन महाराजनगर येथील र यांचे चर खड मु माने भ न बी.बी.एम. 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .१०,२७,०७७/- [र. .दहा 
लाख स ावीस हजार स याह र] पे ा १९.०८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .८,७२,६६६/- 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 – २८६३     वषय मांक – २० 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.जावेद शेख    अनुमोदक–मा.अ णा भालेकर 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे . था/िन/४ड/का व/२९/२०१३ द.४/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .३५ 
अ वय,े वॉड .८१ म ये अ फा सो कुल र या या कडेने पावसाळ  गटर 
करणेकामी म.ेसाई भा क शन (िन.र. . २३,३३,०४९/- [र. .तेवीस लाख 
तेहतीस हजार एकोणप नास] पे ा २४.०३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. . १८,६१,०३८/- 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 – २८६४     वषय मांक – २१ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे   अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/३०/२०१३ द.४/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .४३ 
अ वय,े वॉड .९५ कवडेनगर येथील अंतगत र यांचे खड मु माने ं द करण 
करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. . १०,२७,०७७/- [र. .दहा लाख 
स ावीस हजार स याह र] पे ा २३.०४% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दरान े र. . ८,२९,९६०/- 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 यांचेबरोू बर 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 – २८६५     वषय मांक – २२ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.आरती च धे 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/३१/२०१३ द.४/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .५२ 
अ वय,े वॉड .७५ पंपळेस दागर येथील अंतगत खड मु मा या र यांचे 
बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेसाई भा क शन 
(िन.र. .११,०१,७७४/- [र. .अकरा लाख एक हजार सातशे चौ-याह र] पे ा 
२३.०४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,९०,३२२/- 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 – २८६६     वषय मांक – २३ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/३२/२०१३ द.४/२/२०१३.      
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .४१ अ वये, 
भाग .८९ येथील उवर त र यांचे ड यू.बी. एम. व बी.बी.एम. प दतीने मजबुतीकरण 

करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .२४,९७,०२९/- [र. .चौवीस लाख स या नव 
हजार एकोणतीस] पे ा २३.०४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,१७,७९९/- 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 – २८६७     वषय मांक – २४ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – संगणक 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .संगणक/१०/का व/४१/२०१३ द.०४/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 

यशदा, पुणे येथे िश णाक रता नेमणूक कर यात आले या तावा 
सोबतचे प  अ मधील एकूण १६ कमचा-यांकर ता झालेला खच र. .४३,५००/- 
(र. . ेचाळ स हजार पाचश)े चे खचास काय र मा यता देणते येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – २८६८     वषय मांक – २५ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – वै कय मु य काया. 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /४/का व/४७/२०१३ द.०४/०२/२०१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

 

मनपाचे दवाखाना/ णालयात १० Data Entry Operater २ म हने 
कालावधीसाठ  पुर वणेकामी ठेकेदार म.ेशुभम उ ोग यांनी सादर केलेला दर ित 
कमचार  ित म हना र. .७,६६३/- वकृतीस व यानुसार २ म हने 
कालावधीसाठ  येणा-या र. .१,५३,२६०/- (र. . एक लाख ेप न हजार दोनशे 
साठ) चे खचास कंवा य   येणा-या खचास व म.ेशुभम उ ोग यां याशी 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – २८६९     वषय मांक – २६ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – अ नशामक  
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.जावेद शेख 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अ न/३/का व/३८/२०१३ द.०४/०२/२०१३.      
            मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

 अ नशामक वभागामाफत दनांक १४ ए ल ते २० ए ल २०११ या 
अ नशमन सेवा स ाह काय मासाठ  लागणा-या खचास आगाऊ र. .३०,०००/- 
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घे यात आले होते. सदर रकमेतून रा ीय अ नशमन सेवा स ाह या 
काय मासाठ  र. .२९,९०७.५० पुणाक त र. .२९,९०८/- (र. . एकोणतीस हजार 
नऊशे आठ) खच झालेला अस याने सदरचे य  खचास काय र मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८७०     वषय मांक – २७ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/०६/का व/४५/२०१३ द.०२/०२/२०१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या जकात वभागास आव यक १५ नग युपीएस लघु म िन वदाकार 
मे.पावरटेक िस ट म यांचेकडून दर र. .१,१४,४५३/- ती नग माणे १५ नग 
युपीएस र. .१७,१६,७९५/- म ये खरेद  करणेत आले या करारना याचे अवलोकन 
कर यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – २८७१    वषय मांक – २८ 
दनांक – १६/२/२०१३   वभाग– जनतासंपक व वागत क  
सुचक – मा.अ णा भालेकर   अनुमोदक–मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/१/का व/१०७/२०१३ द.५/२/२०१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

िशवजयंती िनिम  द.७/२/१३ ते १०/२/१३ आ ण द.१७/२/१३ ते 
१९/२/१३ या कालावधीत आयो जत कर यात आले या िशवजयंती 
या यानमालेसाठ  थेट प दतीने येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे 
(अपे त खच र. .२,६९,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८७२     वषय मांक – २९ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे    अनुमोदक–मा.आरती च धे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१५६/२०१३ द.०५/०२/२०१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .३१ 
अ वय,े थेरगांव पुलालगत नद  पा ात १००० िम.िम. यासाची गु व वा हनी 
टाकणेकामी म.े ी कॉ ॅ टर (िन.र. . ९१,५०,३२७/- [र. .ए या नव लाख 
प नास हजार तीनशे स ावीस] पे ा १६.९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – २८७३     वषय मांक – ३० 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/१४६/२०१३ द.०४/०२/२०१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१२-१३ मधील अ. .४० 
अ वय,े जल े  .बी/८ प रसरातील वतरण यव थे अंतगत जु या पाईपलाईन 
बदलून नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी म.ेजी.आर.मंगोडेकर (िन.र. .८८,३२,८२०/- 
[र. .अ याऐंशी लाख ब ीस हजीर आठशे वीस] पे ा १८.१० % कमी) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

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

ठराव मांक – २८७४    वषय मांक – ३१ 
दनांक –१६/२/२०१३     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे    अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/५/का व/५३/२०१३ द.०२/०२/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपाचे औ. .क  मोरवाड  वभागासाठ  आव यक व वध ट सू , 
इ वीपमट सा ह य खरेद कामी ई-िन. .२/२/१२-१३ अ वये लघु म िन वदाकार 
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मे.रेखा इं जिनअर ंग व स, िचंचवड यांचे ट सू , इ वीपमट सा ह याचे दर एकुण 
र. .१५,२४,३५६/-, म.ेपदमयोग, पुण-े०२ यांचे ट सू , इ वीपमट सा ह य एकूण 
४ बाबी सा ह याचे दर एकूण र. .८,६५०/- व म.ेसुरज एँड हरटाय जंग, मोरवाड  
यांचे ट सू , इ वीपमट सा ह य एकूण १ बाब सा ह याचे दर एकूण र. . ९,०००/- 
असे एक त एकूण र. .१५,४२,००६/- दर वकृत क न, करारनामा केलेला 
अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन कर यात येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – २८७५    वषय मांक – ३२ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – मु य लेखापर ण 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.मु य लेखा प र क यांचे जा. .मुलेप/१/१२९/२०१३ द.०५/०२/२०१३.      
 मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा 
मंजुर कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये 
दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
मांक – २८७६     वषय मांक – ३३ 
दनांक –१६/२/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/४८/२०१३ द.७/२/२०१३.      
वषय - इं दरा गांधी उडडाण पूल ते संतोषीमाता चौकापयत र याचे डांबर करण  
       करण.े 

   वषय मांक ३३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
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ठराव मांक – २८७७    वषय मांक – ३४ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर    अनुमोदक–मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे. . था/िन/२ब/का व/४७/२०१३ द.०७/०२/२०१३.      
     मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

 मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२१/२०१२-१३ मधील अ. .२४ 
अ वय,े इं दरा गांधी उ डाणपुल ते मोरवाड  कोट पयत या र यांचे 
बी.सी.प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेएच.सी.कटा रया (िन.र. .६९,९९,२११/- 
[र. .एकोणस र लाख न या नव हजार दोनशे अकरा] पे ा १६.६० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६१,२९,२०९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार िन वदेतील 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 – २८७८     वषय मांक – ३५ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.राहल भोसलेु     अनुमोदक–मा.जावदे शेख 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/१२२/२०१३ द.०७/०२/२०१३.      
वषय - भाग .२ िचखली पाट लनगर व सोनवणेव ती र यामधील  

       र यावर ल खराब झाले या भागाला खड मु म बी.बी.एम. क न  

       हॉटिम स डांबर करण करणबेाबत. 
   वषय मांक ३५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २८७९     वषय मांक – ३६ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग – अ भाग 
सुचक – मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक–मा.सोनाली जम 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .अ /िन/का व/१२४/२०१३ द.०७/०२/२०१३.      
वषय - भाग .५ शरदनगर, सुदशननगर मधील र ते डांबर करण करणेबाबत. 

   वषय मांक ३६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – २८८०     वषय मांक – ३८ 
दनांक – १६/२/२०१३    वभाग –  
सुचक – मा.िनता पाडाळे    अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:-मा.िनता पाडाळे, मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव -  

ड भागातील पा या या टाक वर ल वतरण यव थे या िन.नो. . 
२/३/२०११-१२) म.े शुभम उदयोग यां या कामाची मुदत फे वुार  २०१३ अखेर 
अस याने हया अ याव यक सेवेक रता यांचा पुवानुभव वचारात घेऊन पुढ ल   
१ वष कालावधीकर ता यांना मुदतवाढ देणेस व यासाठ  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. 
                                                                               ( 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/१८८/२०१३ 

दनांक  - २१/०२/२०१३.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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