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

कायप का मांक – ७९ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक – ०५/०९/२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 

०५/०९/२०१८ 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.राजू िमसाळ 

३. मा.अिमत राज  गावडे 

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

६. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

७. मा.ल ढे न ता योगेश 

८. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

९. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 

११. मा.डोळस वकास ह र ं  

१२. मा.बारणे अचना तानाजी 
१३. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 
यािशवाय मा.आ ीकर - अित र  आयु  (१) मा.गावडे - अित र  आयु  (२) मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर - मु यलेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - 
आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंब े – मु य लेखापाल, 
मा.पाट ल, मा.तुप,े मा.पठाण – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, 
मा.झगडे - सहा यक आयु , मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.दांगट, मा.खोत – . सहा यक आयु , 
मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.मंुढे 
– .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण) मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , 
मा.िनकम, मा.सवणे, मा.तांब,े मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.जंुधारे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, 
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मा.पुजार ,  मा.गायकवाड, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुब,े मा.सुपेकर, मा.देशमुख, - कायकार  अिभयंता, 
मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा 
अिधकार ,  मा.माने – पीएमपीएमएल 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 .२५)  मंुबई पुणे र यावर ल अंडरपास व कमानीवर जा हरात िस द चे ह क िन वदा 

कायवाह  पुण होईतो मे.माई िमड या हाऊस एम एच १४ ा.िल. या सं थेस देणेबाबत 
-  मा. वकास डोळस, मा.न ता ल ढे यांचा ताव. 

वषय .२६)  तरतूद वग करणाबाबत. 
वषय .२७) फ े ीय कायालय थाप य वभागासाठ  न वन वाहन खरेद कामी येणा-या खचास 

देणेबाबत. 
वषय .२८) मा.सभापती िश ण सिमती यां या वापराकर ता न वन TATA ZEST (PETROL) वाहन 

खरेद कामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. 
वषय .२९) ी.राहूल जाधव, मा.महापौर यांचे मोबाईल .९६६५४६३६३६ वर इंटरनॅशनल रोिमंग व 

आय.एस.ड .सु वधा पुर वणेस व होणा-या य  खचास मा यता िमळणेबाबत. 
वषय .३०)  वै कय वभागाकड ल व वध अिभमानाची पदे हंगामी व पात भरणेबाबत. 
वषय .३१) पीएमपीएमएल सं थेस संचलनतूट व व वध कारचे पासेसपोट  स टबर २०१८ ते 

फे ुवार  २०१९ अखेर अदा करावयाचे रकमेस मा यता देणेबाबत. 
वषय .३२) वाईन यु आजारासाठ  आव यक असणारे Cap Oseltamivir 75mg खरेद  

करणेबाबत. 
वषय .३३) मनपाचे गणवेश देय कमचा-यांना पावसाळ  साधने रेनकोट/रेनसुट सा ह य 

            खरेद बाबत. 
वषय .३४) अिभयंता दनािनिम  आयो जत करावया या िश णाबाबत – मा. वकास डोळस, 

मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव. 
वषय .३५) िनगड -दापोड  र यावर ल बीआरट एस बस सेवा चालु कालावधीतील रोड से ट   
            ऑड ट (Safety Evaluations) करणेबाबत. 
वषय .३६) मा. थायी सिमती सभे या आयोजनाबाबत – मा. वलास म डगेर , मा.राज  गावडे 

यांचा ताव 
                       ---------- 

      (मा.कोळंब,े मु यलेखापाल यांची महापािलकेत िनयु  झाली अस यामुळे आ ण मा.लोणकर  
.सहा.आयु  यांची  ऑ फसर ऑफ द म थ हणून िनवड झाली अस यामुळे मा. सभापती, 
थायी सिमती यांचे ह ते स कार कर यात आला)          
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                       ---------- 
अ) दनांक २१/०८/२०१८ व २९/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७७)   

   चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब) दनांक २९/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७८) चा सभावृ ांत 

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
                       ---------- 

 
ठराव मांक - ३१०५     वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०५/०९/२०१८    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै कय)      
सूचक – मा. वलास म डगेर          अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा.सहा.आयु , भांडार यांचे जावक .मसाभां/१/का व/३१६/२०१८ द.२१/०८/२०१८  

  मा.सहा.आयु , भांडार यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे न वन भोसर  णालयाक रता आव यक असणारे High pressure autoclave 

खरेद कामी  िस द करणेत आले या  ई-िन वदे माणे M/s Esteem Industries  या कंपनीचे अिधकृत 
व े ते मे. नीट  ए टर ायजेस यांनी सादर केलेल े लघु म दर र. .१३,५०,०००/- साठ   िन वदा अट 
.१७ नुसार थम वष गॅरंट /वॉरंट  व पुढ ल ३ वषाक रता वाष क देखभाल व दु तीकामी १% 

एएमसी क रता करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन येणारे र. .१३,५०,०००/- (अ र  र. .तेरा 
लाख प नास हजार फ ) चे खचास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३१०६      वषय मांक - ०२ 
दनांक – ०५/०९/२०१८         वभाग – ब े ीय, आरो य  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर                अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .ब ेआ/०५/का व/५३०/२०१८ द.२८/०८/२०१८  

  मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे –  

       िनवडणूक जुने भाग मांक २०,२१,२२,२३,२४,४२,५२ मधील दैनं दन शौचालय 
साफसफाईकामी या पूव  मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .आ/४/का व/१८४/२००८ द.६/५/२००८ 
नुसार े ीय अिधका-यांना दान केले या अिधकारानुसार थािनक बेरोजगारां या सहकार  
सं था, वयं सेवी संघटना यांचे कडून साफसफाईचे काम करारनामा क न घेणेत येतो. सदर 
आदेशानुसार असे करार जा तीत जा त ११ वषापयत या कालावधीसाठ  करता येतात. यानुसार ब 
े ीय कायालया या काय े ातील अशा कारचे काम करणा-या सं था मे. द न म हला आधार 

रोजगार सं था यांची करारना याची मुदत दनांक ३१/०३/१८ रोजी व मे.मह ष वा मक  वयं रोज 
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सेवा सं थेची मुदत द. ३१/३/१८ रोजी संपु ात आलेली आहे. यामुळे म.े द न म हला आधार 
रोजगार सं था सं थांना पुढ ल न वन िन वदा कायवाह  पुण होई पयत मुदतवाढ देणेस मा.आयु  
दनांक-२०/१२/१६ व द.१८/३/१७ या तावानुसार मा यता दलेली आहे. स  थतीत जु या 
भाग रचनेनुसार . .२३,२४ व ४२ अ भागात समा व  झाला असून ५२ चा  ड भागात 

समावेश झाला आहे. वर ल आदेशात नमूद केले माणे ित सीट २५०/- या दराने क न घेणेस व 
याकामी येणा-या र. . ११,१३,०००/- अपे त खचाचा वषय मा. थायी सिमती पुढे अवलोकनाथ 
ठेवणेकामी कामाचा स व तर तपशील:- 
 
 

अ.
. 

ठेकेदाराचे नाव भाग मांक सीटस 
सं या  

ित महा ित सीट र.र.२५०/- माणे अपे त 
खच द.१/४/१८ ते द.३१/१०/१८ 

१ मे. द न म हला आधार 
रोजगार सं था 

४२ १०७ १,८७,२५०/- 

२ मे.मह ष वा मक  वयं 
रोज सेवा सह सं. 

२०,२१,२२,२३,
२४,४२,५२ 

५२९ ९,२५,७५०/- 

  एकूण ६३६ ११,१३,०००/- 
                        
        उपरो  नमूद केलेनुसार कामाची िनकड व सावजिनक आरो या या ीने मा.आयु  यांनी 
दनांक-२०/१२/१६ व द.१८/३/१७ रोजी या तावानुसार सदर कामासाठ  िन वदा या पुण 
होईपयत मुदतवाढ देणेस मा यता दलेली आहे. वषयांक त कामाचा  द.१/४/१८ ते द.३१/१०/१८ 
अथवा न वन िन वदा कायवाह  पुण होई पयत यापैक  जे थम होईल तो पयत या कालावधीसाठ चा 
मे.मह ष वा मक  वयं रोज सेवा सह स.ं यांचे सोबत करारनामा कर यात आला असून इकड ल 
.ब ेआ/५/का व/ ४६९/२०१८ द.३०/०७/२०१८ अ वये कामाचा आदेश दे यात आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३१०७      वषय मांक - ०३ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – लेखा  
सूचक – मा.न ता ल ढे                अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९७८९/२०१८ द.२८/०८/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       शहर अिभयंता  "अ े य" कायालय थाप य यांनी द.९/०८/२०१८ च े तावा वये  

थाप य अ  मु यालय या वभागाकड ल सन २०१८-१९ या अथसंक पातील या थाप य वषयक 
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कामांसाठ    अपुर  तरतूद आहे. थाप य वशेष योजना, भांडवली व महसुली कामे या लेखािशषातगत 

तावात नमूद माणे तरतुद  र. .२५,७०,०००/- (अ र  र. .पचंवीस लाख स र हजार फ ) 
वग करण करणेस मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. (वाढ/घट र. .२५.७०,०००/-) 

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

 
ठराव मांक - ३१०८      वषय मांक - ०४ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – लेखा  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर                अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९७८८/२०१८ द.२४/०८/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       शासक य व कायालयीन कामकाजा या सोई या ीने सव े ागृहे यांचे कामकाज 
वतं पणे न ठेवता भौगोिलक े ानुसार तेथील े ीय अिधका-यां या  िनयं णाखली देणे आव यक 

अस याने आदेश . शा/२/का व/७१७/२०१७ द. २९/९/२०१७    अ वये ह े य कायालयाकडे वग 
कर यात आलेले असुन तेथील कमचा-यांचे आ थापना व वेतन वषयक कामकाज हे "ह" े य 
कायालयामाफत कर यात येत आहे. उपरो  आदेशानुसार व प  शा/२/का व/१०५/२०१८ द. 
५/४/२०१८  अ वये आचाय अ े रंगमं दर व नटस ाट िनळु फुले रंगमंद र येथील सन २०१८-१९ साठ  
महसुली जमा व महसुली खच याबाबत अंदाजप कात केले या तरतुद  या "ह" े य कायालय 
शासन अंदाजप कात लेखािशषासह वग करणे आव यक आहे.  सन २०१८-१९ या आिथक वषातील 

आचाय अ े े ागृह लेखािशष ६ जमा र.  ३३,३५,०००/-  लेखािशष १५ खच र.  १,०४,६१,९४०/- 
िनळुभाऊ फुले ना यगृह लेखािशष ६ जमा र. .४७,१०,०००/- लेखािशष १६ खच र. .८९,०२,३८०/-  
लेखािशषावर वग करण करावे लागेल. वर ल माणे े य अिधकार   ह े य कायालय यांना 

ता वत केलेनुसार  सन २०१८-१९ या आिथक वषातील आचाय अ े े ागृह लेखािशष ६ जमा  र.  

३३,३५,०००/- लेखािशष १५ खच र. .१,०४,६१,९४०/- िनळुभाऊ फुले ना यगृह  लेखािशष ६ जमा 
र. .४७,१०,०००/- लेखािशष १६ खच र. .८९,०२,३८०/-  तावात नमूद माणे या र कमा व 
लेखािशष "ह े य" कायालयाकडे वग करण करणेस मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१०९      वषय मांक - ०५ 
दनांक – ०५/०९/२०१८         वभाग – लेखा  
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा.साधना मळेकर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/९७९०/२०१८ द.२८/०८/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       शहर अिभयंता,  इ े य कायालय थाप य यांनी द.९/०८/२०१८ च े तावा वये सन 
२०१८-१९   अंदाजप कातील थाप य “भांडवली काम"े या लेखािशषावर ल तावात नमूद माणे चालू 
कामात तरतूद कमी पडत आहे.  सदर चालू कामांवर माच २०१८ अखेर पुरेशी तरतूद कर यात आली 
होती.  तथा प सदर र याचे काम थािनक र हवाशी यांनी अड वले होत.े यामुळे र कम खच होऊ 

शकली नाह . स थतीत जागा मालक यांनी काम करणेस मा यता दलेली असून या माणे काम 
करणेत आलेले अस याने तावात नमूद माणे र. .२०,००,०००/- वग करण करणेस मा. 
महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. (वाढ/घट र. .२०,००,०००/-) 

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

ठराव मांक - ३११०      वषय मांक - ०६ 
दनांक – ०५/०९/२०१८          वभाग – डा  
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/०४/का व/२०४/२०१८ द.२५/०७/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३३ द.१३/८/२०१८ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व महारा  रा य रोलबॉल असोिसएशन यां या मा यतेने, 

पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिसएशन यां या सहकायान े सन २०१८ म ये बोधनकार ठाकरे 
मैदानावर ल के टंग रंग, यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक रा य तर रोलबॉल पधा २०१८-१९ 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .७,०७,३४०/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेत येत आहे व पधा अनुषंगाने एकूण खच र. .७,०७,३४०/- (अ र  र. . सात लाख सात हजार 
तीनशे चाळ स फ ) मधील टेज, टेबल, खु या यव था खच, खेळाडू  िनवास यव था अनुषंगाने 
करावयाचा खच एकूण र. .१,३२,२००/- हा थाप य वषयक खच, थाप य वभाग, संबंिधत े ीय 
कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था खच 
र. .४०,०००/- हा व ुत वषयक खच, व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखा िशषातून 
खच  टाकणेस व उव रत पधा अनुषंगाने येणारा खच र. .५,३५,१४०/- हा डा वभागाच ेमहापौर 
चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३१११      वषय मांक - ०७ 
दनांक – ०५/०९/२०१८        वभाग – डा  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे  
संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा. कंुदन गायकवाड यांचा ताव -   
       मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३४ द.१३/८/२०१८ अ वये 
भाग .२० मधील सरदार व लभभाई पटेल इमारतीमधील हॉल टेबल टेिनससाठ  िलप ऍकडमी 
पोटस या सं थेला नाममा  दरावर चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३११२      वषय मांक - ०८ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – डा  
सूचक – मा.ल ढे न ता                अनुमोदक – मा.अचना बारणे 

संदभ – मा.शैलेश मोरे, मा. कंुदन गायकवाड यांचा ताव -   
       मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .३५ द.१३/८/२०१८ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ णासाहेब मगर टेड यम मोडकळ स आले आहे. याची दु ती व 
काह  सुधारणा कर याची आव यकता आहे. तसेच शहराम ये इतरह  काह  मैदाने व व वध खेळां या 

डा सु वधा अिधक चांग या कारे उपल ध क न देणे गरजेचे आहे. या ीने द ली येथील 
इं थ टेड यम तसेच पितयाळा येथील डा संकुल इ याद  िस द मैदानाची पाहणी क न याचा 
अ यास कर या या हेतूने द ली व पितयाळा येथे मा. डा, कला, सा ह य व सांकृितक सिमती 
सद य, शासन अिधकार , डा व डा अिधकार  यांचा पाहणी दौरा पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वतीने आयो जत करणे आव यक आहे. सबब, पंपर  िचंचवड शहराम ये इतरह  
काह  मैदाने व व वध खेळां या डा सु वधा अिधक चांग या कारे उपल ध क न देणे गरजेचे 
आहे. या ीने द ली येथील इं थ टे डयम तसेच पितयाळा येथील डा संकुल इ याद  
िस द मैदानाची पाहणी क न याचा अ यास कर या या हेतून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 

वतीने मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सद य, शासन अिधकार , डा व डा 
अिधकार  यांचा द ली व पितयाळा येथे पाहणी दौरा आयो जत करणेस व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे व सदरचा खच संबंिधत वभागाचे लेखािशषातून खच  टाकणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३११३      वषय मांक - ०९ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – पयावरण अिभयां क   
सूचक – मा.राज  गावडे                अनुमोदक – मा.न ता ल ढे   

संदभ – मा.अित.आयु  (२) यांचे जावक .पअक/१/का व/२३१/२०१८ द.२९/०८/२०१८  

  वषय - मनपा या मैलाशु द करण क े व पंपीग टेशनम ये उजा िनिमतीकामी सोलर  

              िस ट म बस वणेकामी. 
वषय मांक ०९ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - ३११४      वषय मांक - १० 
दनांक – ०५/०९/२०१८         वभाग – फ े ीय, थाप य  
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/५५६/२०१८ द.१३/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाच ेकाय े ाअंतगत व वध थाप य 
वषयक वकास कामे सन २०१८-१९ च े अथसंक पाम ये ता वत केलेली आहेत. सदर तावीत 
वकास कामे ह वैिश यपूण व पाची आहेत व यात काँ टचा र ता तयार करणे, वकास 

योजनेतील र ते वकिसत करणे, डा वषयक सोई सु वधा अ यावत करणे इ याद  कामांचा 
समावेश आहे. सदरची कामे करणे क रता पुरेसे तां क नैपु य महानगरपािलकेकड ल अिभयंताकडे 
उपल ध असले तर  काह  वेळा अप-ुया कमचार  वगामुळे अथवा काह  संगी गंुतागंुतीचे तां क , 

आधुिनक तं ानाची गरज, पयावरण वषयक अ यास तसेच खाजगी कारणातुन अ यास व त सम 
बाबी, सुसा यतेची पडताळणी, संशोधना मक अ यास तसेच खाजगीकरणातुन करावया या क पांसाठ  
कायदे वषयक, अथ वषयक अ वेशन अशा बाबींसाठ  वा तु वशारद/ क प यव थापक स लागार 
कंवा त  नेम याची आव यकता आहे. या क पांतगत व वध ना व यपूण बाबींचा समावेश करणे 
आव यक आहे. याक रता व तृत व प रपूण संक पिच े व आराखडे तयार करणे, काम वैिश पूण 
व पाचे असलेने सावजिनक बांधकाम वभागाकड ल मंजूर दरसूचीत समा व  नसणा-या व वध 

बाबींचे दरपृथ:करण तयार क न यास मा यता घेणे, िन वदा वषयक आव यक कामे करणे इ. 
िन वदा पुव कामे करणेक रता तसेच तां क या आराख या माणे काम क न घेणे, क पाचे दैनं दन 
कामावर देखरेख ठेवणे इ. िन वदाप यात कामे चोखपणे होणे आव यक आहे .या सव बाबी वचारात 
घेऊन मनपा या वा तु वशारद/ क प यव थापक स लागार पॅनेलवर असलेले या े ातील त  
वा तु वशारद/ क प यव थापक स लागार यांची नेमणुक करणेकामी खालील माणे ताव सादर 
करणेत येत आहे. 
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अनु. . 

 
 

कामाचे नाव  

 
 
एकक 

वा तु वशारद / 
क प यव थापक 

स लागार यांचे नाव 

ा  दर ( % ) 
 ( जी.एस.ट  िशवाय  ) 

िन वदा पूव 
कामाक रता  

िन वदा 
प यात  

कामाक रता 

एकूण 

 
१ 

भाग .११ मधील महाबली 
चौक ते जु या आर.ट .ओ 
ऑ फस पयत काँ टचा 
र ता तयार करणे. 

% ती 
काम 
 

मे. सी. ह .कांड 
कं स टंटस ा.ली. 

 
०.७४ 

 
१.०० 

 
१.७४ 

 
२ 

भाग .११ मधील मंजूर 
वकास योजनेतील ता यात 
आलेले र ते वकिसत करणे 
. 

% ती      
काम 
 

मे. सी. ह .कांड 
कं स टंटस ा.ली. 

 
०.७४ 

 
१.०० 

 
१.७४ 

 
३ 

भाग .१ िचखली मधील 
उव रत र यांचे हॉटिम स 
प तीने डांबर करण करणे व 
न याने ता यात आलेले र ते 
डांबर करण करणे. 

% ती 
काम 
 

मे. सी. ह .कांड 
कं स टंटस ा.ली. 

 
     ०.७४ 

 
१.०० 

 
१.७४ 

      
          तर  उपरो  नमुद केले या मनपाचे   फ   े ीय कायालयातील  वकास कामांना यांचे 
नावासमोर दश वलेले वा तु वशारद/ क प यव थापक स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत तसेच 
याकामी देय असलेली फ  अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३११५      वषय मांक - ११ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा.सागर आंगोळकर                अनुमोदक – मा.अचना बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे जावक . वमुका/५/का व/३०९/२०१८ द.२८/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .20/5/2017-18 अ वये अ  ो ीय कायालय व इतर 
आव यक ठकाणी CCTV यं णा बस वणेकामी मे. वैभव ए टर ायजेस िन.र. .82,43,175/- (अ र  
र. . याऐंशी लाख ेचाळ स हजार एकशे पं या र फ ) पे ा 3.41% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .79,62,083/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३११६      वषय मांक - १२ 
दनांक – ०५/०९/२०१८            वभाग – व ुत मु यालय  
सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे जावक . वमुका/५/का व/३०८/२०१८ द.२८/०८/२०१८  

  वषय –  मनपाचे भोसर  येथील अंकुशराव लांडगे े ागृह इमारतीमधील अ नीशमन  
               यं णेसाठ  न वन रंग मेन पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३११७      वषय मांक - १३ 
दनांक – ०५/०९/२०१८          वभाग – वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक – मा.साधना मळेकर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे जावक .काशा/१/का व/७६४/२०१८ द.२९/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –   

       प.ंिचं.मनपाकड ल वाहन दु ती कायशाळा वभागामाफत मनपाकड ल व वध वभागाचे 
वापरात असलेली है ोिलक लॅडर, डंपर लेसर, बी.आर.सी., मैला टँकर, जेट ंग मशीन, गुरे वाहक, 

कारकस हॅन,  कट ंग, कॉ पॅ टर व ट पर ह  वाहने दु ती करणेत येतात. सदरची वाहने 
वेगवेग या वभागाम ये यांच ेकायालयीन कामासाठ  वापर कर त असतात याची वर त दु ती 
करणे आव यक असते. मनपा क डल ई गटातील वाहनांची दु ती करणेकामी सन २०१८ ते २०१९ या 
एक वष कालावधीकर ता एज सी िन त करणेकामी िन वदा सुचना .६/२०१८-१९ िन वदा 
र. .१,०५,५९,२२१/- ई-टड रंग ारे िस  क न दर माग वणेत आले असून मे.एस.ट .मोटास यांचे दर 
सवात कमी आहेत (िन वदा दरापे ा १०% कमी + GST वेगळा). उपरो  सव बाबी वचारात घेता 
लघु म िन वदाधारक मे. एस.ट .मोटास यांचे दर िन वदा दरापे ा १०% कमी+GST वेगळा दराने ा  
झालेले आहेत. सदर ा  झाले या लघु म दराचे िन वदाधारक मे.एस.ट .मोटास यांचे दर िन वदा 
दरापे ा १०% कमी दराने+GST वेगळा वकृत क न यांचे समवेत सन २०१८ ते २०१९ या एक वष 
कालावधीकर ता करारनामा क न घेवून कामे क न घेणेस व याकामी येणारे र. .९५,०३,२९९/- 
(अ र  र. .पं या णव लाख तीन हजार दोनशे न या णव फ )+GST वेगळा अदा करणेचे खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                       ---------- 
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ठराव मांक - ३११८      वषय मांक - १४ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – मा यिमक िश ण  
सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा.अित.आयु  यांचे जावक .मािश/३/का व/३०६/२०१८ द.३१/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक व ालयातील इय ा १० वी च े व ा यासाठ  
दै.लोकस ा व दै. भात यांचेकडून १० वी आ यास म अंक खरेद  करणेकामी र. .२,३४,०००/- (अ र  
र. . दोन लाख चौतीस हजार फ ) कंवा येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३११९      वषय मांक - १५ 
दनांक – ०५/०९/२०१८      वभाग – म यवत  भांडार  
सूचक – मा.साधना मळेकर                अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/५६९/२०१८ द.३०/०८/२०१८  

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड मनपाचे शासन वभागासाठ  कॅनन या उ पाद त कंपनीच े आव यक 
म ट फं शनल ंटर मशीन (Multifunction Printer Machine) यं णा खरेद  कामी क  शासनाकड ल 
Gem, government, e-market plus वर ऑनलाईन Bid दारे Bid Number-GEM/2018/B/43739 अ वये 
दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन  बडरकडून ऑनलाईन दर ा  झालेले आहेत. ा  

दरप काम ये मे.ओम िस ट म,पुणे-१६ यांचे ंटर (कॅनन मेक) बाब .१ एकूण-०१ नग सा ह यासाठ  
र. .७,२५,०००/- लघु म दर ा  झाले आहेत. तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन 

करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक - ३१२०     वषय मांक - १६ 
दनांक – ०५/०९/२०१८    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा. वलास म डगेर          अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३६०/२०१८ द.३१/०८/२०१८  

  मा.सहा.आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       यशवंतराव च हाण मृती णालया या र पेढ  वभागाने यां या वभागातील Terumo 

Penpol कंपनी या र घटक संकलनासाठ  आव यक असणा-या उपकरणाला याच कंपनी या १०० नग 



12 
 

SDP Bags with ACD Solution ची मागणी केलेली आहे. याक रता उ पा दत कंपनीचे अिधकृत 
वतरक मे. ी एंटर ायजेस, पुणे यांनी दर कमी क न फेरसादर केलेला र. .८३००/- ती नग (सव 
करांसह) हा दर वकृत कर यात आलेला आहे. यानुसार र पेढ  वभागासाठ  आव यक SDP Bag 

with ACD Solution उ पा दत कंपनीचे अिधकृत वतरक मे. ी एंटर ायजेस, पुणे यांचेकडून यांनी 
फेरसादर केलेला दर र. .८३००/- ती नगा माणे िन वदा न मागवता महारा  शासना या उ ोग, ऊजा 
व कामगार वभागाकड ल शासन िनणय .भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४, द.०१/१२/२०१६ 
या प र छेद .३.२.६ नुसार व मनपा अिधिनयम अनुसुची  ड करण ५(२)(२) नुसार थेट प दतीने 

खरेद  कर यास व सदर खरेद स होणारा खच र. .८,३०,०००/- (अ र  र. .आठ लाख तीस हजार 
फ ) ला मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३१२१      वषय मांक - १७ 
दनांक – ०५/०९/२०१८          वभाग – उ ान वृ संवधन 
सूचक – मा.सागर आंगोळकर                अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/४६७/२०१८ द.२८/०८/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१/२०१८-१९ वृ ारोपणासाठ  २ मीटर उंचीची 
रोपे पुर वणेबाबत मे. यू गाडन गु ज ्  फाम अँ ड नसर  या ठेकेदाराची िन वदा अंदाजप कय दरापे ा 
(-३.३० ट के ने कमी) ह  सवात कमी दराची िन वदा वकृत क न कामाचा आदेश देऊन काम पुण 
करणेत झाले असुन सन २०१८-१९ चे वृ ारोपणाचे उ  पुततेसाठ  वाढ व ३००० रोपांची आव यकता 
असुन मे. यू गाडन गु स फाम अँ ड नसर  यांना िन वदा नोट स .१/२०१८-१९ मधील ित नग 
६२८.५५ या दराने वाढ व २५०० मोठ  २ मीटर उंचीची रोपे पुर वणेचे काम करणेस मा यता 
िमळालेली असुन करारनामा क न काम क न घेणेस व कामी येणारे य  (र. .१५,७१,३७५/-) 
(अ र  र. .पंधरा लाख ए काह र हजार तीनशे पं याह र फ ) खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३१२२      वषय मांक - १८ 
दनांक – ०५/०९/२०१८          वभाग – ड े ीय, व ुत 
सूचक – मा. वकास डोळस                अनुमोदक – मा.अचना बारणे 

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे जावक .ड े/ व/वाकड/२९३/२०१८ द.३०/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       औंध रावेत र यावर ल साईचौक येथील पुलास बाधा करणार  अित उ चदाब (132 KV) 

वजवा हनी हल वणे व मनपामाफत ेड सेपरेटरचे काम तसेच पंपर  िचंचवड नवनगर वकास 
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ािधकरण यांचेमाफत उ डाण पुलाचे बांधकाम चालु कर यात आलेले आहे. सदर ठकाणी साई 

चौकातील पुलाचे बांधकामातील अित उ चदाब(132 KV) वजवा हनी अडथळा कर त अस याने स ल 
पॅनचे काम थांबलेले आहे व यामुळे साई चौकातील ेड सेपरेटर चे कामह  थांबलेले अस याने, 

सदरची अितउ चदाब वज वा हनी वर त हल वणे अ याव यक आहे. याकर ता उपरो  वषयां कत 
कामाचे आदेश एज सी मे. कोकण मेलॅबल इंड ज यांना िनवीदा .33/1-2017/18 नुसार, आदेश . 
व/मुका/5/का व/301/18 द.14/8/2018 अ वये दे यात आलेले आहेत. सदर कामाची मुदत 
द.13/2/2019 पयत आहे. महापारेषण कंपनीने उपरो  वषयां कत कामाचे अंदाजप क 

SE/EHV/O&M/Circle /PN/2156 द.16-8-2018 अ वये मंजुर केलेले आहे. यानुसार सदर कामाचे 
सुपर हजन चाजस र. .53,63,821/- (जीएसट  सह) महापारेषण कंपनी यांस अदा करणेकामी या 
वभागास कळ वले आहे. सदरची र कम महापारेषण कंपनीला अदा कर याकर ता मनपा िनयमानुसार 
मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेऊन अदा करावी लागणार आहे. याकामी कमीतकमी एक 
म ह याचा कालावधी अपे ीत अस याने तसेच सदरचे काम तातड ने पुण करावयाचे अस याने 
महापारेषण कंपनीला इकड ल प  .ड े/ व/वाकड/289/18 द.27-8-2018 अ वये मा. सह शहर 
अिभयंता ( व/यां) यांचेमाफत,  मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेऊनच सदर कामाचे सुपर हजन 

चाजसची र कम मनपा माफत अदा कर यात येईल याबाबतचे हमीप  दे यात आलेले आहे. यानुसार 
सदरची र कम महापारेषण कंपनीस वर त अदा करणे आव यक व म ा  आहे. सबब उपरो  
वषयां कत कामाचे महापारेषण कंपनीने कळ वलेनुसार सुपर हजन चाजस र. .५३,६३,८२१/- (अ र  
र. . ेप न लाख ेस  हजार आठशे एकवीस फ ) (जीएसट  सह) महापारेषण कंपनी यांस अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक - ३१२३      वषय मांक - १९ 
दनांक – ०५/०९/२०१८        वभाग – व ुत मु यालय 
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.राज  गावडे  

संदभ – मा.अित.आयु  (१) यांचे जावक . वमुका/५/का व/३१२/२०१८ द.३०/०८/२०१८  

  मा.अित.आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .20/3/2017-18 अ वये अ भाग काय े ातील 
आव यक चौकाम ये सावजिनक सुर े या ीने सीसीट ह  यं णा बस वणे व संबिधत िनयं त 
पोलीस ठा याला जोडणेकामी मे.कॉमटेक टेिलसोलूश स ा. िल. िन.र. .67,47,447/- (अ र  
र. .सदुस  लाख स ेचाळ स हजार चारशे स ेचाळ स फ ) पे ा 3.2% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा 
मंजूर दराने र. .65,31,529/- पयत काम क न घेणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३१२४      वषय मांक - २० 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३९३/२०१८ द.३१/०८/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .10-1-2018-2019 अ वये काळेवाड  फाटा ते देहु 
आळंद  पयत या र यावर ल बस था यांची आव यकते नुसार सुधारणा वषयक कामे करणे. कामी 
मे.टेकसन ब डस िन.र. .3,27,11,955/- (अ र  र. .तीन कोट  स ावीस लाख अकरा हजार नऊशे 
पंचाव न  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,26,47,969/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,26,47,969/- पे ा 
13.33% कमी हणजेच र. .2,82,95,995 /- + रॉय ट  चाजस र. .48,386/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .15,600/- = एकुण र. .2,83,59,981 /- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम 
लागू असलेस, 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 राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३१२५      वषय मांक - २१ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – थाप य मु यालय 
सूचक – मा.साधना मळेकर                अनुमोदक – मा.न ता ल ढे  

संदभ – मा.कायकार  अिभयंता यांचे जावक . था/िन/फ-मु य/३९२/२०१८ द.३०/०८/२०१८  

  मा.कायकार  अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे –  

       मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते १) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण े तसेच भागवाढ कलम लागू 
अस यास, 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 रा हल या अट स अिधन 
राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१२६     वषय मांक - २२ 
दनांक – ०५/०९/२०१८    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा.गावडे राज          अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३६५/२०१८ द.०१/०९/२०१८  

  मा.सहा.आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       यशवंतराव च हाण मृती णालया या अितद ता वभागातील को हड यन कंपनी या 
(स या-मेड ॉिनक) ४ युपोट ह टलेटसला कंपनी इं जिनयर या स हस रपोटनुसार ०४ नग O२ 
सेल तातड ची बाब हणून थेट प दतीने खरेद  क न बदल यात आलेले असुन यानुसार संबंिधत 
ह टलेटसचे अिधकृत AMC धारक मे. ी कं शन, िनगड  यांनी एकूण र. .९४,८७२/- (अ र  

र. .चौ-या नव हजार आठशे बाह र फ ) चे बील काय र अदायगीकामी सादर केलेले असुन सदर 
बील अदायगीस व हॊणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३१२७     वषय मांक - २३ 
दनांक – ०५/०९/२०१८    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा. वकास डोळस         अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर 
संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३६६/२०१८ द.०१/०९/२०१८  

  मा.सहा.आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       यशवंतराव च हाण मृती णालया या अितद ता वभागातील को हड यन कंपनी या 
(मेड ॉिनक) युपोट ह टलेटसला कंपनी इं जिनयर या स हस रपोटनुसार O२ सेल व लो ससर 

येक  ०४ नग तातड ची बाब हणून बदल यात आलेले असुन यानुसार संबंिधत ह टलेटसचे 
अिधकृत AMC धारक मे. ी कं शन, िनगड  यांनी एकूण र. .१,५७,१७६/- (अ र  र. .एक लाख 
स ाव न हजार ऎकशे शहा र फ ) चे बील काय र अदायगीकामी सादर केलेले असुन सदर बील 
अदायगीस व हॊणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३१२८     वषय मांक - २४ 
दनांक – ०५/०९/२०१८    वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सूचक – मा. वलास म डगेर          अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा.सहा.आयु  (भांडार) यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/३६७/२०१८ द.०१/०९/२०१८  

  मा.सहा.आयु  (भांडार) यांनी िशफारस केले माणे –  

       यशवंतराव च हाण मृती णालया या NICU वभागातील म हं ा & म हं ा कंपनीने भेट 
व पात दले या ८ नादु त िस रंज पं पची तपासणी कंपनी या इं जिनयने केली असुन संबंिधत  
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िस रंज पं प या दु तीसाठ संबंिधत उ पा दत कंपनी M/s.Skanray Technologies Pvt.Ltd., Mysore 

यांनी एकूण र. .७५,५२०/- चे दरप क सादर केले असुन सदरच े दरप क वकृत कर यात आले 
असुन यानुसार NICU वभागातील ८ नादु त िस रंज पं प या दु तीकामी आव यक पाट संबंिधत 
उ पा दत कंपनी M/s.Skanray Technologies Pvt.Ltd., Mysore यांचेकडून िन वदा न मागवता, 
करारनामा न करता, थॆट प दतीने खरेद  कर यास व सदर दु तीसाठ  होणारा खच एकूण 

र. .७५,५२०/- (सव करांस हत) (अ र  र. .पं याह र हजार पाचशे वीस फ ) ला मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक - ३१२९      वषय मांक - २५ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव –  
        मंुबई पुणे र यावर ल ेड से ेटेर र यावर असले या खालील माणे अंडरपास आहेत. 
 

अ. . अंडरपासचे ठकाण 

१ आंबेडकर पुतळा चौक के.एस.बी.कंपनी समोर पुणे फेिसंग  
२ आंबेडकर पुतळा चौक म.न.पा.समोर मंुबई फेिसंग 

३ पुणे मंुबई र ता म.न.पा.फुटवे जवळ पुणे फेिसंग 

४ पुणे मंुबई र ता म.न.पा.फुटवे जवळ मंुबई फेिसंग 

५ अंडरपास आ ह यादेवी होळकर चौक पुणे फेिसंग 

६ अंडरपास आ ह यादेवी होळकर चौक मंुबई फेिसंग 

७ अंडरपास िचंचवड पे ोलपंप चौक पुणे फेिसंग 

८ अंडरपास िचंचवड पे ोलपंप चौक मंुबई फेिसंग 

९ अंडरपास िचंचवड टेशन पुणे फेिसंग 

१० अंडरपास िचंचवड टेशन मंुबई फेिसंग 

११ अंडरपास खंडोबामाळ चौक पुणे फेिसंग 

१२ अंडरपास खंडोबामाळ चौक मंुबई फेिसंग 

          
वर ल ठकाणी जा हरात िस द चे ह क िन वदे ारे दे याचे िनयो जत आहे. मा  िन वदा 

कायवाह  पुण हो याम ये जो कालावधी लागणार आहे याम ये सु दा मनपाचे आिथक फायदे ल ात 
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घेऊन मनपा या चिलत जागा भाडे दरा या पे ा १० ट के जा त दराने आकारणी क न सदर 
अंडरपासवर जा हरात िस द साठ  मे.माई मे डया हाउस एम.एच.१४ ा.िल. िधकरण, िनगड  या 
सं थेस जा हरात िस द कर यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच मंुबई पुणे र यावर ल भ  
श  चौक िनगड  ते दापोड  दर यान स हस र ता व ेड सेपरेटरचा र ता यावर मनपाने बांधले या 
सव कमानीवर ल पु याकडे जाताना दसणा-या बाजूस तसेच दापोड  ते िनगड  भ  श  चौक 
दर यान मंुबईकडे जाताना स वस र ता व ेड से ेटरचा र ता यावर मनपाने बांधले या सव 
कमानीवर ल मंुबईकडे जाताना दसणा-या बाजुस िन वदा मंजूर  कायवाह  पुण होईपयत या 
कालावधीसाठ  सव कमानींवर जा हरात िस द साठ  मे.माई मे डयाहाऊस एम.एच.१४ 
ा.िल. ािधकरण, िनगड  या सं थेस मनपा या चिलत जागा भाडे दरा या पे ा १० ट के जा त 

दराने आकारणी क न जा हरात िस द कर यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ३१३०      वषय मांक - २६ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – लेखा  
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१०३१३/२०१८ द.५/९/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून –  

     सह शहर अिभयंता, व ुत वभाग यांनी द.३१/०८/२०१८ चे तावा वये तरतूद 
वग करणाबाबत व कामांची वाढ व अंदाजप क य र कमांना शासक य मा यता घेणेबाबत ताव 
सादर केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील व ुत 
मु य कायालयांतगत असले या े य कायालयांना  कामांचे आव यकतेनुसार अंदाजप कात करणेत 
आले या तरतूद पे ा वाढ व रकमांची आव यकता आहे.  याकामी चालू कामांतील िश लक रकमा व 
आव यक नसले या/ र  कामांवर ल िश क तरतूद रकमा इतर कामांवर वग करता येईल.तसेच या 
कामांना मुळ शासक य र कम कमी आहे, या कामांना सुधा रत शासक य मा यता घेणेची 
आव यकता आहे, याकामी भांडवली अ अंदाजप क, प अंदाजप क, महसुली अंदाजप कातील 
तरतुद ंम ये तावात नमूद माणे वाढ व घट करता येईल. तसेच पयावरण  अिभयां क   

वभागाकर ता आव यक असले या कामाकर ता र कम ह  तावात नमूद केले माणे उपल ध क न 
देता येईल. याकामी वभागाअंतगत र. .७,७८,८४,७९१/- वग करण करणेस व उपरो  कामांची वाढ व 

अंदाजप क य र कमांना शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे (वाढ/घट र. . ७,७८,८४,७९१/-)  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य 
कायालयांतगत फ े य कायालयाकड ल तावात नमूद केले या कामांवर सन २०१८-२०१९ क रता 
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तरतूद कमी अस याने या कामा क रता थाप य मु य कायालयाने तरतूद उपल ध क न दली आहे 
यानुसार अंदाजप कातील तरतूद म ये तावात नमूद माणे वाढ/घट र. .२३,००,०००/- करणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 
ठराव मांक - ३१३१      वषय मांक - २७ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – फ े ीय, थाप य  
सूचक – मा. वलास म डगेर                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .फ ेका/ था/का व/४७७/२०१८ द.३/९/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –        
       फ े ीय कायालय, थाप य वभागात कायरत कायकार  अिभयंता, यांनी यां या 
कायालयीन वापराकर ता असलेले फ े ीय कायालय, थाप य वभागाकड ल वाहन .MH14   M 

0297 (AMBESSEDOR) वारंवार नादु त होत असलेने थाप य वषयक भाग/ मु यालय 
तरावर ल कामांची पाहणी करणेकामी अडथळे िनमाण होत अस याने नवीन वाहन खरेद  क न 

िमळावे याकर ता द.१८/०७/२०१८ रोजी अज दलेला आहे. सदर वाहन िनल खत क न नवीन वाहन 
खरेद  करणेकामी मा यता िमळणेकामी ताव कायशाळा वभागाकडे पाठ व यात आला होता. 
द.०२/०८/२०१८ रोजीचे कायकार  अिभयंता, कायशाळा यांचेकड ल अिभ ायानुसार वाहन .MH14 P 

4026 हे वाहन िनल खत करणेबाबतचा अिभ ाय ा  झालेला आहे. शासन िनणय व  वभाग . 
वअ  १०९१ . . विनयम, मंुबई ४०००३२ द.१/१०/१९९१ अ वये वेगवेगळ  वाहने िन पयोगी 
ठर वणे बाबत दलेले िनकष वचारात घेऊन नवीन वाहन खरेद  शासनाने ठरवुन दले या मया दत 
कमतीत खरेद  करणेबाबत कायवाह  करणेबाबत कायशाळेने अिभ ाय दलेला आहे. शासनाकड ल 

िनणयानुसार वाहन खरेद  कंमत र कम .६,००,०००/- या मयादेत करावी लागणार आहे. कायकार  
अिभयंता, थाप य, फ े ीय कायालय या वभागाकर ता TATA ZEST XT RT 90 PS BS IV 

PETROL, हे वाहन खरेद कामी ा  कोटेशननुसार एकुण कंमत िन वळ र कम .५,५८,६४२/- 
(अ र  र. .पाच लाख अठाव न हजार सहाशे बेचाळ स फ ) कंवा वाहन डली हर  घेत ेवेळेस देय 
होणार  कंमत मे. TATA MOTORS  िल. मंुबई यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१३२      वषय मांक - २८ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – वाहन दु ती कायशाळा  
सूचक – मा. वकास डोळस                 अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/३/का व/६७७/२०१८ द.४/९/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –        
       मा.सभापती िश ण सिमती यां या वापरात असलेले वाहन हे हंद ु तान मोटस या उ पा दत 
कंपनीचे अ बेिसडर या कारचे वाहन आहे. सदरचे वाहन हे द.२६/१२/२००३ रोजी खरेद  कर यात 
आले असून याची खरेद  कंमत र. .४,००,०११/- एवढ  आहे. सदर वाहनाचे द.३१/८/२०१८ रोजी 
पयत १४ वष ८ म हने इतके आयु यमान झाले असून सदर वाहनाचे कलोमीटर २,४०,७१५ इतके 

झाले आहे. सदर वाहनांवर दु ती व देखभाल क रता द.१६/८/२०१८ पयत एकूण र. .९,१३,३७१/- 
इतका खच कर यात आला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मोटार वाहने ह महारा  
शासनाकड ल शासन िनणय वअ -१०९१/ . १२/ विनयम मं ालय, मंुबई-४०० ०३२, दनांक – 

१/१०/१९९१  ला अधीन राहून िन पयोगी ठरवून िनल खत केली जातात. सदरच ेशासन िनणयाम ये 
मोटार वाहन व जीप इ याद  वाहने २,४०,०००/- व १० वष या पैक  जे नंतर पूण होईल या अट ंची 
पूतता करत असलेस वाहन िनल खत करता येईल अशी अट आहे. उपरो  वाहन हे शासन 
िनणयातील अट ंची  पूतता करत अस याने सदरचे वाहन िनल खत  क न मा.सभापती िश ण सिमती 
यांचे कायालयीन वापरा क रता  M/S.TATA  MOTORS या कंपनीच े TATA ZEST(PETROL) या 
काराचे न वन वाहन ग हरम ट ई माकट दराने (GeM) िन वदा न माग वता , करारनामा न करता 

थेट प तीने खरेद  करणे कामी येणारे र. .५,५८,६४२/-(अ र  र. .पाच लाख अ ठाव न हजार 
सहाशे बेचाळ स फ ) च ेखचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३१३३      वषय मांक - २९ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – दूरसंचार  
सूचक – मा. वलास म डगेर                  अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ – मा.अित. आयु  (१) यांचे जावक .दूरसंचार/२/का व/८८/२०१८ द.४/९/२०१८  

  मा. अित. आयु  (१) यांनी िशफारस केले माणे –        
      ी.राहूल जाधव, मा.महापौर द.७/०९/२०१८ ते ९/०९/२०१८ या कालावधीत येरे हान, 

आमिनया येथे होणा-या महापौर प रषदेस उप थत राहणार असलेन े यांचे कायालयीन वापरातील 
मोबाईल मांक ९६६५४६३६३६ वर सदर कालावधीत इंटरनॅशनल रोिमंग व आय.एस.ड . सु वधा 
पूर वणेस व होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१३४      वषय मांक - ३० 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – वै कय मु य कायालय  
सूचक – मा. वलास म डगेर                  अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१/का व/९९७/२०१८ द.१/९/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके  या वै क य व भागांतगत व व ध दवाखाना/ णालयम ये 

तावात नमूद माणे व व ध अिभ नामाची पदे एक  त मानधनावर हंगामी व पात ६ म हने 
कालावधीकर ता भरणेबाबत व जा ह रात िस द  करणेबाबत तसेच व भ व यात वेळोवेळ  र  होणार  
सव पदे दर सोमवार   Walk In Interview प दतीने मुलाखती आयो जत क न  भरणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - ३१३५      वषय मांक - ३१ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – लेखा  
सूचक – मा. वकास डोळस                 अनुमोदक – मा.अचना बारणे  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/३/का व/२६२/२०१८ द.३/९/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचार घेवून –    
       पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८/१९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 
लेखािशषावर र. .१६४.५६/- कोट  (अ र  र. .एकशे चौस  कोट  छप न लाख फ ) तरतूद करणेत 
आली असून याम ये संचलनतूट ८१.५६/- कोट  व वध कारचे पासेस र. .२३/- कोट  व बसेस खरेद  
र. .६०/- कोट  असा अप ीत खच गृह त धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून स टबर २०१८ ते 

फे ुवार  २०१९ अखेर दरमहा र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व सवलतीच ेपासेसपोट  र. .१.५० कोट  
असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. . सात कोट  प नास लाख) फ  या माणे अ ीम व पात 
अदा करावयाचे अस याने व सदरची बाब आिथक व पाची अस याने मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच तुत वषयातील पीएमपीएमएल ला ३ म ह याची संतलन तुट देणेत यावी तथा प 
पीएमपीएमएल या सव संबंिधत अिधका-यांनी थायी सिमती सभेस उप थत राहणे आव यक आहे. 
तसेच सव सद यां या पीएमपीएमएल बाबत या त ार ं या सम यांबाबत िनरांकरण करणे आव यक 
आहे अ यथा पीएमपीएमएल ची संचलन तुट यांब व यास मा यता देणेत येत आहे.      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१३६      वषय मांक - ३२ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सूचक – मा. वलास म डगेर                  अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.सहा.आयु  यांचे जावक .मऔभां/१/का व/१२८/२०१८ द.४/९/२०१८  

  मा.सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये वाईन यु आजारासाठ  मनपा 
 दवाखाने/ णालयासाठ  आव यक असणार  Cap Oseltamivir 75 mg खरेद  करणेकामी ई िन वदा 
नोट स  ६/२०१८-१९ िस द करणेत आली होती. सदर िन वदेस दोन वेळा मुदतवाढ देऊनह  एकच 
िन वदा ा  झाली आहे. वातावरणातील बदलामुळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त वाईन 

यु णां या सं येत ल णीय वाढ होत असुन,  णांक रता आव यक औषधे तातड ने उपल ध 
होणेची मनपा दवाखाने/ णालयाची मागणी अस याने सदर आजारावर ल Cap Oseltamivir 75 mg 
खरेद कामी ा  एकच लघु म िन वदाधारक मे.शशी ए टर ायजेस यांचा ा  लघु म दर र  ३७.९० 
ती गोळ  असे एकुण ५०००० गोळया आव यकतेनुसार खरेद  करणेकामी र. .१८,९५,०००/- (अ र  

र. . अठरा लाख पं या नव हजार फ ) इतका खचास मा यता देणेत येत आहे.     

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

 
ठराव मांक - ३१३७      वषय मांक - ३३ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           वभाग – म यवत  औषध भांडार 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/०४/का व/५८२/२०१८ द.५/९/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    
       मनपाचे गणवेश देय कमचा-यांना पावसाळ  साधने रेनकोट/रेनसुट खरेद कामी ई 

िन.सु. .10/2018-19 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  
िन वदेमधील मे सुपर लॅ ट क कॉप रेशन, मंुबई यांचे पावसाळ  साधने रेनकोट/रेनसुट बाब . 01 ते 
07 साठ  एकुण र. .45,83,867/- (अ र  र. .पचंेचाळ स लाख याऐंशी हजार आठशे सदुस  फ ) 
इतका खच येणार आहे. ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य दर एकुण र. .46,77,415/- पे ा 
1.99 ट केने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१३८      वषय मांक - ३४ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           
सूचक – मा. वकास डोळस               अनुमोदक – मा.क णा िचंचवडे 

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव -  

       भारतर  सर मो गंुडम व े र या यां या वाढ दवसा या िनंिम ाने अिभयंता दन द.१५ 
स टबर रोजी साजरा कर यात येतो. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका युिनयर इं जनीयर 
असोिसएशन माफत या दनािनिम  अिभयंता दन द.१५/९/२०१८ रोजी साजरा कर याचे िनयो जत 
आहे. याअनुषंगाने िश ण व चचास  आयो जत कर यात आलेले आहे. याकामी मा. ा.िनितन 
बानगुडे-पाट ल मु य व े  यांना िश णाचे मानधन हणून र. .५१,०००/- इतके व सदर 
काय मासाठ  कै.अंकुशरांव लांडगे सभागृह, भोसर साठ  र. .३४,८७०/- इतका तसेच सदर 
काय मासाठ  इतर अनुषंिगक खच र. .५०,०००/- या माणे एकूण खच र. .१,३५,८७०/- अपे त 
आहे. तर  मा यवरांचे मानधन व कै.अंकुशराव लांडगे सभागृह, भोसर  यां कामासाठ  एकूण 
र. .१,३५.८७०/- इत या खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

 
ठराव मांक - ३१३९      वषय मांक - ३५ 
दनांक – ०५/०९/२०१८          वभाग – बीआरट एस 
सूचक – मा.राज  गावडे               अनुमोदक – मा.न ता ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/बीआरट एस/६६८/२०१८ द.३१/८/२०१८  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –    
       िनगड  दापोड  हा १२.५० क.मी. लांबीचा बीआरट एस कॉर डॉर आहे. सदर कॉर डॉरवर BRTS 
बस सेवा चालु करणेबाबत मा.मंुबई उ च यायालयात यािचका .२६/२०१३ दाखल होती. सदर 
यािचके या द.०९/०८/२०१८ या अंितम सुनावणीत मा.उ च यायालयाने स थतीत २ म हनेसाठ  
बस सेवा सु  करणेस परवानगी दलेली आहे. या काळातील मा.उ च यायालया या आदेशा या 
दनांकापासुन १ म हने या बस संचलना या कालवधीत आय.आय.ट . मंुबई यांचे माफत से ट  ऑडट 
करणेस व सदर से ट  ऑड टचा अहवाल २ म ह यात मा. उ च यायालयास सादर करणेस आदेशीत 
केलेले आहे. सदर या बस संचलनात आय.आय.ट  मंुबई यांनी मनपाकडे सादर केले या अहवालानुसार 
प ह या म ह यात १ व यानंतर तीन वषा या कालावधीत येक   ६ म ह यातुन एकदा  से ट  ऑड ट 
करणेस सुच वलेले आहे. तथा प याबाबत महानगरपािलकेन ेआय.आय.ट . मंुबई या सं थेकडे सदर रोड 
से ट  ऑड ट करणे बाबत मनपा कड ल प  .Civil/BRTS/ 432/2018 द.२५/०६/२०१८ या 
प ा वये वचारणा करणेत आली. सदर प ा या अनुषंगाने आय.आय.ट . मंुबईच े ा. पी वेदािगर  
यांनी द.०५/०७/२०१८ ई-मेल नुसार से ट  ऑड टच े अंदाजप क पाठ वले असुन तावात नमूद 
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माणे र कम कळ वलेली आहे. तर  सदरचे अंितम तावानुसार एकुण र. .२७,००,०००/- से ट  
ऑड ट फ  आय.आय.ट . मंुबई या क  शासनाचे अंगीकृत शासक य सं थेस अदा कराव ेलागणार आहे. 
सदर या र कमेचा प हला ह ा हणजेच र. .१३,५०,०००/- महानगरपािलकेचे सन २०१८-१९ चे 
अंदाजप कातील पान .५२२ अ. .५(३)(iv) वर ल तरतुदर. .२५,००,०००/- च े तरतूद  मधून देता 
येईल. दुसरा व ितसरा ह ा िमळुन एकुण र. .१३,५०,०००/- अनु मे ६ म हने व १० म हने कालावधी 
नतंर देणेत येईल. सबब, मा.मंुबई उ च यायालयाच े द.०९/०८/२०१८ च े आदेशा या अनुषंगाने 
वषंया कत कामांचे से ट  ऑड ट (Safety Evaluations) आय.आय.ट . मंुबई यांचे कडून क न घेणे व 
याकामी आय.आय.ट . मंुबई यांनी मागणी केले माणे वर ल माणे र. .२७,००,०००/- (अ र  र. . 

स ावीस लाख फ ) वर ल माणे ३ ह यात देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक - ३१४०      वषय मांक - ३६ 
दनांक – ०५/०९/२०१८           
सूचक – मा. वलास म डगेर                अनुमोदक – मा.राज  गावडे 

संदभ – मा. वलास म डगेर , मा. राज  गावडे यांचा ताव –  

       मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा यापुढे दर आठव या या मंगळवार  द.ु२.०० वा 
आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,   
मांक - नस/३/का व/१०६७/२०१८ 

दनांक - ०५/०९/२०१८   
      

                                                        
                                                (उ हास बबनराव जगताप)                            
                                                          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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                             ( .फ ेका/ था/का व/५५६/१८ द.१३/८/२०१८ वषय .१० चे लगत) 
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                             ( . था/िन/फ-मु य/का व/३९२/१८ द.३०/८/२०१८ वषय .२१ चे लगत) 
 

 


