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

कायप का मांक – ६१ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – ०२/०५/२०१८           वेळ – दुपार २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार,       
दनांक ०२/०५/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता 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.ममता वनायक गायकवाड  - सभापती 
२. मा.मोरे र महादू  भ डवे 
३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे 

५. मा.गावडे राज  तानाजी 
६. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

८. मा.ल ढे न ता योगेश 

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

११. मा.खानोलकर ा महेश 

१२. मा.लांडगे सा रका संतोष 

१३. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१४. मा.डोळस वकास ह र ं  

१५. मा.बारणे अचना तानाजी 
१६. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 

यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु ,मा.आ ीकर-अित र  आयु  (१), मा.गावडे-अित र  
आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर 
अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.लांडे-
मु यलेखापाल,मा.तुपे,मा.दु धेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता,मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, 
मा.खोराटे, मा.राऊत,मा.कापडणीस-सहा यक आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.साळंुके-
मु य उ ान अिध क,मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.कांबळे, 
मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.पाट ल-कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवै क य अिधकार , 
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मा.जगताप-कामगार क याण अिधकार ,मा.आगळे- शासन 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 १२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील घरोघरचा कचरा गोळा  
करणे व मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक करणे या कामासाठ  ा  झाले या 
दरा या अहवालाबाबत... 

वषय मांक १३) मा. थायी सिमती ठराव .२५५१, २५५२ द.११/४/२०१८ दु तीबाबत –  
मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव... 

वषय मांक १४) मनपा या से.१० व गवळ माथा येथील शु  पाणीपुरवठा करणा-या  
पंपहाऊसचे देखभाल दु ती करणेबाबत... 

वषय मांक १५) मा. थायी सिमती ठराव .२५९३, द.२५/४/२०१८ दु ती करणेबाबत –  
मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 

-------- 
दनांक २५/०४/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. झाले या सभेचा (कायप का 
मांक ६०) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक - २६१४      वषय मांक - १ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     वभाग – पयावरण अिभयां क  
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पअक/२/का व/१०/१८ द.२४/०४/२०१८ 

 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  
पयावरण अिभयां क  अंतगत मनपा े ात पयावरण संवधन व संर ण घेणेस, देणेचे 

ीने GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) व Svagriha Small Versatile 

Affordable Green Rating for Integrated Habitat Assessment) ीन ब ड ंग रेट ंग िस ट म 
राब वणेत आलेली आहे. यासाठ  क  सरकारचे Ministry of New & Renewable Energy कडून 
मनपास मागील वष  र.  १०.०० लाखाचे पा रतोषीक िमळाले असून सदरची र कम ह  ह रत 
इमारतीचे फायदे व सार करणेसाठ  िमळालेले आहे. र कम शासक य अनुदान या अंतगत मनपा 
कोषागारात जमा करणेत आलेली आहे. सदर िमळालेले अनुदान GRIHA माफत Green Building 

System यासाठ  उपयु  ठरावीत याकर ता खच करणे अपे ीत आहे. याअंतगत यावयाचा 
उप म घेणेकामी GRIHA कड ल तावा माणे ट पा .१, २ व ३ साठ  अंदाजे र. .१०,००,०००/- 
इतका खच अपे ीत आहे. तसेच मा.आयु  सो यांनी द. १६/१२/२०१७ अ वये मा यता दलेली 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - २६१५      वषय मांक - २ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     वभाग – ब े ीय कायालय,आरो य 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सा रका लांडगे  

संदभ– मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेआ/५/का व/२८८/२०१८ द.२१/०४/२०१८ 

 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
ब े य कायालय, आरो य वभागाकड ल संपूण प रसरातील औ णीक धुर करण 

कामकाज कर यासाठ  आव यक डझेल र ा टे पो (वाहनचालकासह) भा याने घेणेबाबत 
कामकाजासाठ  िन वदा नोट स .२/२०१७-१८ िन वदा र. .६,८०,०००/- (अ र  र. .सहा लाख 
ऐंशी हजार फ ) कर ता मे.मिनष असोिसएटस यांचा ७५०/- हा दर सवात लघु म अस याने 
वकारणेबाबत े य अिधकार  यांनी द.२३/०२/२०१८ चे तावानुसार मा यता दलेली आहे. 
यानुसार मे.मिनष असोिसएटस यांना इकड ल .ब ेआ/५/का व/२७८/२०१८ द.१८/०४/१७ 

अ वये करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने याचे अवलोकन करणते येत 

आहे.  

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

ठराव मांक - २६१६      वषय मांक - ३ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     वभाग – म यवत  भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/३४९/२०१८ द.२४/४/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपा साव क िनवडणूक 2017 आचारसं हता क ाक रता आव यक ह ड ओ िच ीकरण 

करणेकामी को.नो.सु. .34/2016-17 अ वये िस द क न दरप क माग वणेत आले होते. ा  
नोट शीमधील मे आकाश फोटो ऍ ड हड ओ शुट ंग, पुणे यांचे र. .1,780/- ती दन ती 
हड ओ कॅमेरा, कॅमेरामन व िसड सह दरानुसार पुरवठा आदेश िनगत केला आहे. यानुसार मे 

आकाश फोटो ऍ ड हड ओ शुट ंग, पुणे यांनी थम बल र. .3,79,140/- व तीय बल 

र. .3,57,780/- असे एकुण र. .7,36,920/- (अ र  र. .सात लाख छ ीस हजार नऊशे वीस फ ) 
चे झाले या खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २६१७     वषय मांक - ४ 
दनांक – ०२/०५/२०१८    वभाग – ड े य कायालय, थाप य 
सूचक – मा.अचना बारण े    अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 
संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .ड े/ था/का व/७०१/२०१८ द.२४/४/२०१८ 

वषय - पंपळे गुरव भाग .५७ येथील दापोड  पुल ते तुळजाभवानी मं दर ते सृ ी  
 चौकापयतचा १८.०० मी ं द र यांचे अ ावत प दतीने नुतनीकरण करणबेाबत... 

वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २६१८      वषय मांक - ५ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.सा रका लांडगे     अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/१/का व/४९२/२०१८ द.२६/४/२०१८ 

मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माण े प  अ म ये दश वले माणे रजा 
मंजुर स मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - २६१९      वषय मांक - ६ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     वभाग – मा हती व तं ान 
सूचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मातं व/३/का व/४७/२०१८ द.२६/०४/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
सारथी हे पलाईन अंतगत कॉल ऑपरेटर िनयु  करणेकामी िन वदा सुचना .१९/२०१७-

१८ चे लघु म दरानुसार मे.Tech 9 Services या सं थेकडून दरमहा ित य  र. .१६,१६४/- 
(अ र  र. .सोळा हजार एकशे चौस  फ ) अिधक जी.एस.ट . नुसार १० कॉल ऑपरेटर िनयु  
करणेकामी येणा-या एकूण र. .२२,८८,८८०/- (जी.एस.ट .सह) (अ र  र. .बावीस लाख 
आ याऐंशी हजार आठशे ऐंशी फ ) चे खचास व पुढ ल १ वष कालावधीसाठ  यांचेसोबत 
कामाचा करारनामा करणसे मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २६२०      वषय मांक - ७ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     वभाग – मु यलेखाप र ण 
सूचक – मा.यशोदा बोईनवाड     अनुमोदक – मा. वलास म डगेर  

संदभ– मा.मु यलेखाप र क यांचे जावक .मुलेप/६/का व/८५/२०१८ द.२५/०४/२०१८ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल 
माहे माच २०१८ अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व 
/८५/२०१८ द.२५.०४.२०१८अ वये पाठ वलेला आहे. या अहवालाचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक - २६२१      वषय मांक - ८ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     वभाग – ड े ीय कायालय 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर     अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ–मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांचे जावक .ड ेका/३/का व/३२०/२०१८  
द.२५/०४/२०१८ 

 मा.सहा.आयु  तथा े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  अ मधील (१ ते १) िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म 
दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे.  

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

ठराव मांक - २६२२      वषय मांक - ९ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     वभाग – िश ण मंडळ 
सूचक – मा.न ता ल ढे     अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ– मा.अित.आयु  यांचे जावक .िशम/ं९/का व/७०/२०१८ द.२६/४/२०१८ 

वषय – िश ण मंडळाकड ल ाथिमक शाळांमधील िश कांसाठ  थंब मिशन देखभाल दु ती  
 कामाचे खचास काय र मा यता घेणेबाबत... 

वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - २६२३     वषय मांक - १० 
दनांक – ०२/०५/२०१८    वभाग – ग े य आरो य कायालय 
सूचक – मा.क णा िचंचवडे    अनुमोदक – मा.अचना बारण े

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ग ेका/आ/३/का व/२४३/२०१८ द.२६/०४/२०१८ 

वषय – कचरा वाहतुक करणे व वाहतुक करणेचे कामकाजाची मुदतवाढ करणेबाबत... 
वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - २६२४     वषय मांक - ११ 
दनांक – ०२/०५/२०१८    वभाग – फ े ीय कायालय,जलिनःसारण 
सूचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.यशोदा बोईनवाड 

संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/जिन/का व/२१/२०१८ द.२७/४/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
फ े य कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 

साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर हे कर त आहेत.सदर कामाचे िन वदा 
अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार िन वदेचा कालावधी हा ५ वष आहे. तसेच कामाचा आदेश 
२ वषासाठ  यावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून पुढ ल येक 
वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल असे नमुद करणेत आलेले आहे. 
सदरची िन वदा मा. थायी सिमती ठराव .१०७३५, द.२१/०२/२०१५ अ वये मंजूर केलेली असुन 
ठरावानुसार सदर कामाचे िन वदा र कम पये १,०५,३९,९००/- साठ  ४.८४% कमी या दराने 
हणजेच र कम पये १,००,२९,७६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच फ  एक वष 

कालावधीसाठ   येणा-या खचास मा यता दलेली आहे. पुढ ल येक वषासाठ  मा यता देणेकामी 
पु हा मा. थायी सिमतीची मंजुर  घेवूनच कामाचा परत करारनामा क न नंतरच वाढ व मुदत 
देणेत यावी या माणे िन वदा अट  शत म ये नमूद केलेले आहे. यानंतर मे.ठेकेदार सुरज 
कॉ ॅ टर यांनी काम समाधानकारक र या पूण केले अस याने मा. थायी सिमतीने सदर 
कामास पुढ ल ५ वषापैक  दुस-या वषाक रता ठराव .१६५९३ द.२८/०६/२०१६ अ वये 
मुदतवाढ स मा यता दलेली आहे. ठेकेदार मे.सुरज कॉ ॅ टर यांना .जिन/०२/का व/ 
४०५/२०१७ द.१३/११/२०१७ अ वये द.३१/०३/२०१८ पयत मुदत वाढ सह कामाचे आदेश देणेत 
आलेले आहेत. मा. थायी सिमतीने ठरावात नमूद केलेली द.३१/०३/२०१८ पयत कालावधीची 
मुदत पूण होत असून पुढ ल १ वषाक रता मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. वषयां कत कामा या 
िन वदा अट  व शत  (A) मधील अट .४ नुसार तृतीय वषासाठ  िन वदा दारात १०% वाढ क न 
देणेची तरतुद आहे. दर यान या २ वषा या कालावधीम य े डझेल व लेबरचे दर वाढले अस याने 
स या चालू असलेले दर व िन वदा भरले यावेळचे दर यांची तुलना क न तृतीय वषा क रता 
५.००% जा त या दराने ठेकेदार मे.सुरज कॉ ॅ टर यांना तृतीय वषा या मुदतवाढ या ता वाये 
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द.३१/०३/२०१८ पयत मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. सदर कामाचे तृतीय वष द.११/०६/२०१८ 
रोजी संपत आहे. तसेच िन वदा भरते वेळ  व स ाचे लेबर व डझेल चे दर “ प  ब” म ये 
दशवले असून यानुसार स ाचा िन वदा वकृती यो य दर ४.३५% इतका जा त येत आहे. 
सदरचा वाढ व दर १०.००% पे ा कमी पाहता िन वदा अट  व शत  माणे ठेकेदार यांना चतुथ 

वषाक रता एक वष कालावधीसाठ  तृतीय वषापे ा ४.३५% जा त दरवाढ देणेस हरकत वाटत 
नाह . यानुसार द.०१/०४/२०१८ ते ११/०६/२०१९ पयत या कालावधीसाठ  ठेकेदार यांना तावा 
माणे मुदतवाढ देऊन येणारा खच र कम .१,३५,२०,६२४/- (अ र  र. .एक कोट  प तीस 

लाख वीस हजार सहाशे चौवीस फ ) पयत काम क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
यानंतर  सभा  कामकाजात  दाखल  क न  घेणेत  आलेले  ऐनवेळचे  वषय  घेणेत  आले – 
 
 

ठराव मांक - २६२५      वषय मांक - १२ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     वभाग – आरो य मु य कायालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/३/का व/२३३/२०१८ द.१३/०४/२०१८ 

वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी  
  कचरा डेपोपयत वाहतूक करणे या कामासाठ  ा  झाले या दरा या अहवालाबाबत... 

वषय मांक १२ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २६२६      वषय मांक - १३ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ– मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .२५५१, २५५२ द.११/४/२०१८ अ वये, मा. थायी सिमती 
ठराव .२२७८,२२७९ द.२१/२/२०१८ व ठराव . २३८५, २३८६ द.२८/०२/२०१८ र  क न 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी कचरा 
डेपोपयत वाहतुक करणे या कामासाठ  ८ वष कालावधीसाठ  नेमणुक करणेसाठ  द ण वभाग व 
उ र वभाग असे न करता सदर िन वदा महापािलके या ८ े ीय कायालयां माणे ८ फेरिन वदा 
लवकरात लवकर काढणेस मा यता दे यात आली आहे. याम ये खालील माणे दु ती करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  
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 कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणे या कामासाठ  १) अ व फ े य कायालय २) ब व 
ड े य कायालय ३) क व इ े य कायालय ४) ग व ह े य कायालय या माणे ४ 
फेरिन वदा वर त काढ यास मा यता देणेत येत आहे. नवीन िन वदा काढून काया वत होईपयत 
स याचे कामास यो य मुदतवाढ देवून संबंिधत ठेकेदारांकडून काम यव थत चालू राह ल याची 
काळजी व द ता शासनाने घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

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

ठराव मांक - २६२७      वषय मांक - १४ 
दनांक – ०२/०५/२०१८     वभाग – जलशु करण क  से.२३ 
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुके/ व/०४/१७३/२०१८ द.२/५/२०१८ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
 मनपा या जलशु करण क , से.२३ व ुत वभागांतगत व वध पंप हाऊस ारे संबंिधत 
प रसरात पाणीपुरवठा केला जातो. यासाठ  सदर पं पंग मिशनर  पूण मतेने काया वत 
राहणेसाठ  मिशनर ची देखभाल दु ती करणे आव यक आहे. या अनुषंगाने मे.ए सेल 
इले क स यांना िन वदा नो. . १२/४-२०१७-१८ अ वये से.१० व गवळ माथा येथील पं पंग 
मिशनर चे देखभाल दु ती करणेकामी द.२५/१/२०१८ रोजी १२ म हने कालावधीसाठ  कामाचे 
आदेश देणेत आलेले आहेत. 
 महापािलका सिमती सभा ठराव .८५०, द.२०/४/२०१६ अ वये देखभाल दु ती या 
महसूली खचास एक त र. .६,००,००,०००/- ची शासक य मा यता िमळालेली आहे. सदर 
कामाची िन वदा र कम .४०,००,०००/- असून िन वदा दर २.५% कमी आहे. िन वदा खचाची 
मयादा र. .३९,००,०००/-इतक  आहे. या कामावर अंदाजे र. .११,००,०००/- इतका खच अपे त 
आहे. यामुळे सदर कामात र. .२५,३६,१६६/- इतक  र कम िश लक आहे.  
 द.२२/४/२०१८ रोजी गवळ माथा येथील मु य व ुत पॅनेल जळा यामुळे पॅनेल बस वणे 
आव यक आहे. यासाठ  अंदाजे र. .२२,००,०००/- इतका खच अपे त असून पाणीपरुवठा 
सुरळ त ठेवणे या ीने सदर पॅनल तातड ने बस वणे आव यक आहे.  
 सदर कामाची मुदत द.२४/१/२०१९ पयत असलेने भ व यात से.१० व गवळ माथा पंप 
हाऊस येथील देखभाल दु ती या कामासाठ  र कम िश लक राहत नाह . यामुळे सदर िन वदा 
र कमेस वाढ व मा यता घेणे आव यक आहे.  
 सबब सदर कामा या मुळ खच र. .३९,००,०००/- अिधक वाढ व खच र. .२२,००,०००/- 
अशा एकूण र. .६१,००,०००/- पयाचे खचास मा यता देणेत येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २६२८      वषय मांक - १५ 
दनांक – ०२/०५/२०१८      
सूचक – मा. वलास म डगेर      अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ– मा. वलास म डगेर , मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव... 
 मा. थायी सिमती ठराव .२५९३, द.२५/४/२०१८ म ये खालील माणे दु ती करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  
 भांडवली वाढ / घट - र. .१७,९०,६७३/- 
 महसुली वाढ / घट – र. .३१,७५,५३१/- 

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

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

       (ममता वनायक गायकवाड) 
  सभापती 

 थायी सिमती 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८                  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/७/का व/१६२/२०१८ 

दनांक - ०२/०५/२०१८                          
                                         

                                                       
                                                                        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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( .ड ेका/िन-३/का व/३२०/२०१८ द.२५/०४/२०१८ वषय .८ चे लगत) 

 


