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

कायप का मांक - ७५ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - २७/०८/२०१३       वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २७/०८/२०१३ रोजी सकाळ   ११.00 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.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.जग दश 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.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे – सह आयु , मा.गायकवाड, 
मा.खांडकेकर,मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु ,मा.माछरे – सहा.आयु ,मा.घाडगे – मु यलेखापर क, 
मा.गावडे - नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता,  मा.च हाण,मा.तुपे – सह शहर 
अिभयंता,मा.भोसले –मु यलेखापाल, मा.भोसले - मु यलेखापाल , मा.डॉ.मनोज देशमुख – . 
वै कय अिध क, मा.डॉ.रॉय – .आरो य वै .अिधकार , मा.दधेकरु ,मा.ढगे, 
मा.िनकम,मा.सवणे, मा.रामदास जाधव, मा.शरद जाधव,मा.च हाण, मा.िचंचवडे, 
मा.क पले,मा.थोरात,मा.साळवी,मा.कुलकण ,  मा. परजादे, मा.स यद, मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे - 
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कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक),मा.उबाळे- शासन  अिधकार  
िश ण मंडळ, मा.साळंुके – मु य उ ान अधी क,मा.च हाण – आरो य कायकार  
अिधकार ,मा.पोमण – संगणक अिधकार ,मा.इंदलकर – कामगार क याण अिधकार ,मा.पाट ल 
– ाचाय आयट आय मोरवाड  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल े:- 

 

वषय . २८) भाग . ५१ येथील कांतीलाल खीवसरा हॉ पीटलमधील णांसाठ  नॅक  

सटर चालु करणेबाबत..मा.सुिनता वाघेरे,मा.सदगु  कदम यांचा ताव.. 
वषय . २९) अ मु यालयातील कामां या तरतुद ंम ये फेरबदल करणेबाबत..मा.संिगता  

भ डवे,मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 
वषय . ३०) भाग .१४ म ये वाहतुकनगर म ये पा कग लॉटम ये सुधारणा करणेबाबत. 
वषय . ३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१३ – १४ या आथ क वषाम ये  

तरतुद वग करण करणेबाबत..मा.सुषमा तनपुरे,मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.. 
वषय . ३२) सन २०१३ – १४ वे अंदाजप कात तावात नमुद माणे वाढ घट मंजुर  

 करणेबाबत..मा.संिगता भ डवे,मा. सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 
वषय . ३३) महानगरपािलके या सन २०१३ – १४ चे अंदाजप काम ये भोसर  गावठाण  

येथील कामांसाठ  तरतुद वग करण करणेबाबत..मा.शकंुतला धराडे,मा.सुषमा  

तनपुरे यांचा ताव. 
वषय . ३४) सारथी या मराठ  मा हती पु तीकेचे हंद  व इं जी भाषेम ये अनुवाद  

करणेबाबत.. 
वषय . ३५) अंदाजप कात वाढ घट करणेबाबत..मा.संिगता भ डवे,मा.सुषमा तनपुरे यांचा  

 ताव. 
वषय .३६) तरतुद वग करणेबाबत..मा.सुषमा तनपुरे,मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 

 

वषय .३७) ठराव .१५४४१ म ये द ती करणेबाबतु ..मा.सुषमा तनपुरे,मा.संिगता भ डवे  

यांचा ताव.. 
वषय .३८) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  

तरतुद ंम ये फेरबदल करणेबाबत.. मा.सुषमा तनपुरे,मा.संिगता भ डवे  

यांचा ताव. 
वषय .३९) अ भागातील सन २०१३ – १४ चा मुळ अंदाजप कातील तरतुद म ये वाढ घट  

करणेबाबत.. मा.सुषमा तनपुरे,मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.. 
वषय .४०) ब भागातील सन २०१३ – १४ चा मुळ अंदाजप कातील तरतुद म ये वाढ घट  

करणेबाबत.. मा.सुषमा तनपुरे,मा.संिगता भ डवे यांचा ताव. 
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वषय .४१) सन २०१३ – १४ या अथसंक पातील ड भाग व ड मु यालयातील कामां या  
तरतुद  म ये फेरबदल करणेबाबत.. मा.सुषमा तनपुरे,मा.संिगता भ डवे यांचा  

ताव. 
वषय .४२) ब भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक  

वकास कामां या तरतुद ंम ये वाढ घट करणेबाबत.. मा.सुषमा तनपुरे,मा.संिगता  

भ डवे यांचा ताव.. 
वषय .४३) अ भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक  

वकास कामां या तरतुद ंम ये वाढ घट करणेबाबत.. मा.संिगता भ डवे,  

मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
वषय .४४) अ भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक  

वकास कामां या तरतुद ंम ये वाढ घट करणेबाबत.. मा.संिगता भ डवे,  

मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव. 
वषय .४५) थािनक वृ प ात जाह रात िस द करणेकामी आले या खचास मा यता  

िमळणेबाबत. 
वषय .४६) महसुल तरतुद वग करणेबाबत. 

 

------------ 
 

ठराव मांक – ३९४१         वषय मांक – १ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .पापु/६/का व/७२४/२०१३ द.१३/८/२०१३ 
वषय :- िन वदा नोट स .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .४२ वर ल कामाचा करारनामा 
करणेबाबत.. 
                    वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – ३९४२         वषय मांक – २ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे          अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . पापु/६/का व/७३९/२०१३ द.१६/८/२०१३ 
वषय :- िन वदा नोट स .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .३२ वर ल कामाचा करारनामा 
करणेबाबत.. 
                 वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३९४३         वषय मांक – ३ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – पयावरण अिभयां ीक  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .पअक/१/का व/२४६/२०१३ द.१६/८/२०१३  
वषय  :- मनपा या मैलाशु द करण क ातील अंतगत र यांचे डांबर करण करणेबाबत. 
              वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ३९४४         वषय मांक – ४ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य बीआरट एस 
सुचक – मा.संिगता भ डवे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/बीआरट एस/५८१/२०१३ द.१६/८/२०१३ 
वषय :- जागितक बँके या सहा याने सु  असले या SUTP क पाबाबत. 
              वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

 
 
ठराव मांक – ३९४५         वषय मांक – ५ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे          अनुमोदक – मा.गणेश ल ढे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/३/का व/१७९/२०१३ द.१६/८/२०१३ 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१२-१३ मिधल अ. .८ अ वये, वाड 
.२१ स.नं.१ येिथल े ागृह देखभाल व द तीु   वषयक कामे करणेकामी मे.सुरज कॉ ा टर 

(िन.र. .१८,६७,४२४/-  (अ र  र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे चो वसु ) पे ा २२.०८ % 
कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,२७,८५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
ि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 घेणेु त आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३९४६         वषय मांक – ६ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – ब भाग थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर          अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .ब / था/काअ/२/४४/२०१३ द.७/८/२०१३ 

िचंचवड भाग .२१ म ये भोईरनगर येथे “महापौर चषक ज हा तर य कॅरम पधा 
२०१३” साठ  मंडप यव था करणे, कामाची तातड ची गरज व आव यकता ल ात घेता 
मे.िस द  एंटर ाईजेस यांचेकडून िन वदा न माग वता थेट प दतीने करारनामा न करता काम 
क न घेतले अस याने सदर कामास व यासाठ  येणा-या र. .१,००,७७०/- (अ र  .एक 
लाख सातशे स र फ ) चे खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९४७         वषय मांक –७ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेजा. . व/मुका/४/का व/४५१/२०१३ द.१६/८/२०१३ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

  मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१४/१२-१३ मिधल अ. .६ अ वये, अशु द 
जलउपसा क  रावेत येथील वीज उपक ातील रो ह संचाची व ेकसची वा षक प दतीने 
देखभाल द ती करणेकामी मेु .ए सल इले क स (िन.र. . १८,५५,३७७/-  (अ र  र. .अठरा 
लाख पंचाव न हजार तीनशे स याह र) पे ा १२.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन वर ल कामाचा 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३९४८         वषय मांक – ८ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – व ुत मु य 
सुचक – मा.आशा शडगे               अनुमोदक – मा.जगद श शे ट  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेजा. . व/मुका/४/का व/४५२/२०१३ द.१६/८/२०१३ 
       मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे 

मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१७/१२-१३ मिधल अ. .८ अ वये, मनपा या 
अ व क भागांतगत येणा-या शु द पाणीपुरवठा पंपींग टेशन मधील सब टेशनची वा षक 
देखभाल द ती करणेकामी मेु .एम.बी.इले क & कंपनी (िन.र. .२१,८४,८०७/- (अ र  
र. .एकवीस लाख चौ-याऐंशी हजार आठशे सात) पे ा २७.९० % कमी) या ठेकेदाराकडुन वर ल 
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३९४९         वषय मांक – ९ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .मभां/८/का व/४००/२०१३ द.१६/८/२०१३ 
वषय :- तरतुद वग करणेबाबत. 
           वषय मांक ९ चा वचार द.१७/०९/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ३९५०         वषय मांक – १० 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .मभां/०४/का व/७३८/२०१३ द.१६/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

मनपाचे आरो य वै क य वभागाकड ल म यवत  सा ह य भांडारास ड यु/मलेर या 
वषयक जनजागृती िस द  आवाहन प के मे. आिशष एंटर ायजेस, िचंचवड यांचेकडुन कोटेशन 
नोट स सुचना .08/2013-14 नुसार छपाई करणेस व या कामी येणा-या र. .33,330/- चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३९५१         वषय मांक – ११ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – वायसीएमएच व ुत 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . व/वायसीएमएच/मुपुर/२/७/२०१३  
       द.१७/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

यशवंतराव च हाण णालयातील ५०० KVA मते या जनरेटरचे वा षक देखभाल 
द तीचे उ पा दत कंपनीची अिधकृत सेवा देणार  एज सी मेु . एम. के. स वसेस, पुणे १५ यांचे 
कडून द. १/०८/२०१३ ते द. ३१/०७/२०१५ या कालावधीकर ता करारनामा न करता करवून 
घेणेस व याकामी AMC चाजस सव करांसह र. .१,०६,०६८/- इतक  र कम वषिनहाय आगाऊ 
अदा करणेस व य  देखभाल द तीु या वेळ  लागणा-या सु या सा ह यापोट  येणारा 

य  खच या या वेळ  वेगळा अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ३९५२         वषय मांक – १२ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.छाया साबळे          अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .झोिनपु/ था/िन/का व/७४१/२०१३ द.१७/८/२०१३ 
वषय :- िन वदा नोट स .१/१३ – २०१२/१३ चे कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असुन  

 याचे अवलोकन करणेबाबत.. 
    वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३९५३         वषय मांक – १३ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .मभां/५/का व/६२६/२०१३ द.१७/८/२०१३ 
वषय – नागर  सु वधा क ा कर ता संगणक णाली वकसीत करणेबाबत. 
     वषय मांक १३ चा वचार दनांक १७/०९/२०१३ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३९५४         वषय मांक – १४ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/वा.क/का व/४३/२०१३ द.१७/८/२०१३ 
वषय :- िनगड  आकुड  बस टिमनल या प रसरात नाग रकांना वाशांना सुर ीत र ता  

  ओलांडणे या सु वधा तयार करणेबाबत.. 
  वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३९५५        वषय मांक – १५ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. . था/वा.क/का व/४२/२०१३ द.१७/८/२०१३ 
वषय :- पी.एम.ट .चौक भोसर  व सदगु  नगर भोसर ,इं ायणीनगर,नेह नगर बस टिमनल या  
        प रसरात नाग रकांना वाशांना सुर ीत र ता ओलांडणे या सु वधा तयार  
        करणेबाबत.. 

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

---------- 
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ठराव मांक – ३९५६         वषय मांक – १६ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.संिगता भ डवे          अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/वा.क/का व/४४/२०१३ द.१७/८/२०१३ 
वषय :- सांगवी पंपळेगुरव पंपळेिनलख पंपर  बस टिमनल या प रसरात नाग रकांना 

वाशांना सुर ीत र ता ओलांडणे या सु वधा तयार करणेबाबत.. 
           वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३९५७        वषय मांक – १७ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – वाहनद ती कायशाळाु  
सुचक – मा.छाया साबळे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेजा. .काशा/भां/का व/३११/२०१३ द.१९/८/२०१३ 
वषय :- मनपा कड ल वाहनांचे जुने टायर रमो ड ंग क न घेणेकामी एज सी  िन ीत  
        करणेबाबत.. 

           वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३९५८         वषय मांक – १८ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – वाहनद ती कायशाळाु  
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता यांचे जा. . काशा/भां/का व/३१०/२०१३ द.१९/८/२०१३ 
वषय :-  मनपाकड ल वाहनां या िललावाकामी िललावदार व िललाव किमशन एज सीचे दर  

   िन ीत करणेबाबत.. 
    वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३९५९         वषय मांक – १९ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/वा.क/का व/४८/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
वषय :- हॅ रस पुल दापोड  मेगा माट सी.एम.ई दापोड  जकात नाका फुगेवाड  कासारवाड  रे वे  
        गेट सागर लाझा व इतर पा कगची वकसीत कामे करणेबाबत.. 

       वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ३९६०         वषय मांक – २० 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे          अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांच ेजा. . था/वा.क/का व/४५/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
वषय :- हाळसाकांत चौक ते आकुड  रे वे टेशन पयत पादचार  माग व नाग रकांना  
        सुर ीत र ता ओलांड या या सु वधा तयार करणेबाबत.. 

       वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ३९६१         वषय मांक – २१ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता  यांचे जा. . था/वा.क/का व/४९/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
वषय – चाफेकर चौक ते लगत या र यावर ल पादचार  माग व नागर कांना सुर ीत र ता  
        ओलांडणे या सु वधा तयार करणेबाबत.. 

       वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – ३९६२         वषय मांक – २२ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता  यांच ेजा. . था/वा.क/का व/४७/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
वषय – परशुराम चौक ते रामनगर सी.ड .वक ते बसवे र टे को र ता ते एच.ड .एफ.सी  

 कॉलनी र ता बालाजी हॉटेल ते महाबली व इतर र ते येथे वाहतुक सुधारणा वषयक  
 कामे करणेबाबत.. 
       वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३९६३         वषय मांक – २३ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य वाहतुक 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा. सह शहर अिभयंता  यांच ेजा. . था/वा.क/का व/४६/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
वषय – क भाग काय े ातील मु य र यावर ल हॉ पीटल प रसरात नाग रकांना सुर ीत  
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        र ता ओलांड या या सु वधा तयार करणेबाबत.. 
       वषय मांक २३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ३९६४         वषय मांक – २४ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/३६५/२०१३ द.२०/८/२०१३ 
वषय – वॉड .६२ सावरकर उ ानात थाप य वषयक कामे करणेबाबत.. 

       वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ३९६५         वषय मांक – २५ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – ब मु यालय 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . था/बमु/५५/२०१३ द.२५/७/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

म.न.पा. या मु य शास कय इमारतीम ये नुतनीकरण करणे या कामाचे सुधार त 
अंदाजप क य र. .४९,९९,७४७/- (वाढ व अंदाजप क य र. .२१,९९,२०६/-) (अ र  र. . 
एकवीस लाख न या नव हजार दोनशे सहा फ ) चे पूवगणनप कास व या माणे काम 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३९६६         वषय मांक – २६ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – शासन 
सुचक – मा. वनया तापक र          अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . शा/३/का व/६९१/२०१३ द.१९/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

          ी.सुिनल रामू धो े, सफाई कामगार याची एक वेतनवाढ थिगत ठेवुन यांस 
कामावर घेणेत यावे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३९६७         वषय मांक – २७ 
दनांक – २७/८/२०१३      वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .नर व/का व/आ१/६७३/२०१३ द.२२/८/२०१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका वाढ व ह ीची वकास योजना करणी तळवडे, 

वेणीनगर चौक येथील ५२ ते ६० मी ं द र याचे थम ट यात भूसंपादन करणेबाबत 
जा हर नोट स मा. आयु  यांचेकड ल मा य ताव द. २०/६/२०१३ अ वये जनता संपक 
वभागाकड ल जा हरात .५८ नुसार दै इं डयन ए स ेस व दै लोकमत या वृ प ात द. 
२४/६/२०१३ नुसार िस द करणेत आली. यास अनुस न दै इं डयन ए स ेस व दै लोकमत 
या वृ प ांनी खालील माणे बल सादर केले असून सदरची र कम उपरो  वृ प ास अदा करणे 
आव यक असलेने दै इं डयन ए स ेस व दै लोकमत यांना अदा करावया या र. . १,०७,१३६/- 
(अ र  र. . एक लाख सात हजार एकशे छ ीस फ ) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
   
अ. . वृ प ाचे नाव मा यम साईज 

चौ.से.मी. 
बल मांक दनांक र. पये 

१ दै. इं डयन 
ए स ेस 

इं जी १८० १००१५५०९६५ २६/६/१३ १०१५२०/- 

२ लोकमत मराठ  १५६ ७१६६ २४/६/१३ ५६१६/- 
      एकूण १०७१३६/- 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 

ठराव मांक – ३९६८         वषय मांक – २८ 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा. सुिनता वाघेरे          अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.सुिनता वाघेरे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव.. 
 भाग .५१ गणेशनगर – बेलठ कानगर या भागात कांतीलाल खीवसरा हॉ पीटलमधील 

णांना चहा – कॉफ , ब क टे इ याद  जवळपास सु वधा नस याने गैरसोय होत आहे.  
यामुळे हॉ पीटलम ये १० x ८ साईजची जागा उपल ध असुन तेथे ी. वामी समथ 
वयंरोजगार सं था यांना मनपा नगररचना वभागा या अट  शत  व जे भाडे आकारतील 
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यानुसार सं थेस हॉ पीटलमधील १० x ८ साईजची जागा नॅक सटर तीन वष कालावधी 
कर ता उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९६९         वषय मांक – २९ 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा.संिगता भ डव े          अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.संिगता भ डवे,मा.आशा शडग ेयांचा ताव.. 
 अ मु यालयाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये कामां या तरतुद ंम ये फेरबदल 
करावयाचा आहे तर  तावात नमुद माणे बदल होणेस मा यता देणेत येत आहे.(वाढ/घट 
१०.५०) 

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

ठराव मांक – ३९७०         वषय मांक – ३० 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा.अ वनाश टेकावडे          अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .अ / था/०१/का व/१५६९/२०१३ द.२६/०८/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
 तावात नमुद केले माणे अ भागातील भाग .१४ वाहतुकनगर म ये पा कग 
लॉटम ये सधुारणा (pavement quality concrete)आराखडयातील र यां या कामाचे 
पुवगणनप क तयार करणे(Estimate) व वध िन वदा पुव (pre tender activity)व िन वदा 
प ात (post tender activity)बाबींसाठ  स लागार हणुन सी. ह .कांड यांची नेमणुक करणे व 
यासाठ  महापािलके या व वध क पासाठ  स लागार यांस दे यात येत असले या चलीत 

दरानुसार िन वदा पुव (pre tender activity)कामांसाठ  वीकृत िन वदा कमती या ०.८०% व 
िन वदा प ात (post tender activity) कामांसाठ  वीकृत िन वदा कंमती या १.४५ % अिधक 
सेवाकर (Service tax)अदा करणेबाबत मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९७१         वषय मांक – ३१ 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे,मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.. 
 तावात नमुद केले माणे मनपा या सन २०१३ – १४ या आिथक वषाम ये तरतुद 
वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ६,६०,०००) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३९७२         वषय मांक – ३२ 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा. संिगता भ डवे          अनुमोदक –मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.संिगता भ डवे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 
 मनपाचे झोिनपु थाप य वभागाचे सन २०१३ व १४ चे अंदाजप कात  तावात 
नमुद माणे वाढ घट कर यास मा यता दे यात येत आहे. (वाढ /घट र. .३०००००) 

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

 
ठराव मांक – ३९७३         वषय मांक – ३३ 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा.शकंुतला धराडे          अनुमोदक –मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.शकंुतला धराडे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव.. 
 महानगरपािलके या सन २०१३- १४ चे अंदाजप काम ये भोसर  गावठाण येथील 
कामासाठ  तावात नमुद के या माणे तरतुद वग करण कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
व सदरचा ठराव कायम हो याची वाट न पाहता अंमलबजावणी करणेत यावी.(वाढ / घट 
र. .१६,००,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ३९७४         वषय मांक – ३४ 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा.शकंुतला धराडे          अनुमोदक –मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.अितर  आयु  यांचे जा. .जस/ं६/का व/५८७/२०१३ द.२७/८/२०१३ 
      मा.अितर  आयु  यांनी िशफारस केले माणे 

 महानगरपािलके या कामकाजाब ल नाग रकांना अिधक मा हती दे यासाठ  व मागदशन 
कर यासाठ  सारथी मागदशन पु तक तयार केले आहे.  ते मराठ  भाषेम ये असुन याचे हंद  
व इं जी भाषेम ये अनुवादन के यास याचा जा तीत जा त उपयोग मनपा ह तील 
नागर कांना होईल.  कारण पंपर  िचंचवड शहराची ओळख ह  औ ोिगक नगर माणे 
आय.ट .हब हणुनह  झाली आहे.  सबब, हंद  व इं जी भाषेम ये पु तीका करणेकामी मराठा 
चबर ऑफ कॉमस इंड ज ऍ ड अ ीक चर वतीने मे.सी.एस.आर क स टंट जनवाणी, पुणे 
यांनी द.२२/८/२०१३ चे प ा वये र. . १,३५,०००/- एवढा खच कळ वला असुन सदरचे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 
                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ३९७५       वषय मांक – ३५ 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा.संिगता भ डव े          अनुमोदक –मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा.संिगता भ डवे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव..  
 झोिनपु थाप य वभागाचे सोबतचे प ात नमुद माणे अंदाजप कात वाढ घट 
करणेस मंजुर  दे यात येत आहे. ( वाढ /घट पये ३१.३३ लाख)  

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

 
ठराव मांक – ३९७६         वषय मांक – ३६ 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा. सुषमा तनपुरे          अनुमोदक –मा. संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव..  
 प ात नमुद माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  सन २०१३ – १४ या आिथक 
वषाम ये तरतुद वग करणेस मंजुर  दे यात येत आहे. (वाढ /घट . १०,०५,०००/-) 

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

 
ठराव मांक – ३९७७       वषय मांक – ३७ 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा. सुषमा तनपुरे          अनुमोदक –मा. संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव..  
   मा. थायी सिमती ठराव .१५५४१ द. १.११.२०११ चे वषयप ाम ये 
नजर चुक ने िन वदा र. . ४६,६८,५३४/- चे िन वदा मंजुर दर ३.४५% जा त माणे र कम 
.४८,२९,५९८/- येणे अपे ीत होत.े  याऐवजी िन वदा र कम .४६,६८,५३४/- चे ३.४५%  

कमी र कम .४५०७४७०/- अधीक ५% वाढ/घट माणे र कम . ४७,३२,८४३/- पयत 
काम क न घेणेस मंजुर  दलेली आहे.  तर  ठराव .१५,५४१ द.१.११.२०११ मधील 
र. .४७,३२,८४३/- हा मजकुर  वगळुन या ऐवजी िन वदा र कम . ४८,२९,५९८/- िन वदा 
दरा माणे काम क न घे यास असा मजकुर समा व  कर याची द ती कर याु स मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३९७८        वषय मांक – ३८ 
दनांक – २७/८/२०१३        
सुचक – मा. सुषमा तनपुरे          अनुमोदक –मा. संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव..  
 ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१३ -१४ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुद म ये फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. . ७,५०,००,०००/-). 
 

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

 
ठराव मांक –३९७९            वषय मांक – ३९ 
दनांक – २७/८/२०१३     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे               अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव...   
 अ भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३-१४ या अंदाजप कातील अ भाग 
थाप य वभागाकड ल एकूण १० कामांना कमी तरतूद असलेमुळे या कामांची देयके अदा 

करता येत नाह . तर  सन २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कातील अशा कमी तरतूद असले या 
कामांस र कम .५,१४,८५,०००/- एवढ  र कम याच भागातील जा त तरतूद असले या 
तसेच न वन कामाम ये होणा-या बचतीमधून तावासोबत जोडले या याद माणे तरतूद वग 
करणे आव यक आहे. अ भागातील सन २०१३-१४ चा मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक 
वकास कामा या तरतूद म ये तावात नमूद माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक –३९८०            वषय मांक –४०  
दनांक – २७/८/२०१३     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे              अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव...   
 ब भागातील सन २०१३-१४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वकास कामा या 
तरतूद म ये तावात नमूद माणे ब भागाकड ल व ब मु यालयाकड ल वाढ घट करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.          (वाढ/घट र. .५४,९०,०००/-)  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक –३९८१            वषय मांक –४१  
दनांक – २७/८/२०१३     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे               अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव...   
  ड भाग व ड मु यालयाम ये सन २०१३-१४ या अंदाजप काम ये कामा या 
तरतुद म ये तावात नमुद माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.                                 
(वाढ/घट र. .२८,०५,०००/-)  

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

 
ठराव मांक –३९८२            वषय मांक –४२  
दनांक – २७/८/२०१३     
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे               अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव...   
 ब भागातील सन २०१३ – १४ या मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक कामा या 
तरतुद म ये तावात नमुद केले माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .३,४०,०००/-)                                    

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

ठराव मांक –३९८३            वषय मांक –४३  
दनांक – २७/८/२०१३     
सुचक – मा. संिगता भ डवे               अनुमोदक – मा. सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.संिगता भ डवे,मा. सुषमा तनपुरे यांचा ताव...   
 अ भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३ – १४ या अंदाजप कातील अ भाग 
थाप य वभागाकड ल एकुण ६ कामांना कमी तरतुद अस यामुळे या कामांची देयके अदा 

करता येत नाह .  सदर कामांचे financial closer करता येत नाह .  तर  सन २०१३-१४ या 
मुळ अंदाजप कातील अशा कमी तरतुद असले या कामांस          र. . २३,६२,०००/- 
एवढ  र कम याच भागातील जा त तरतुद असले या तसेच नवीन कामाम ये होणा-या बचती 
मधुन सोबत जोडले या याद माणे तरतुद वग करणे आव यक आहे.  तसेच ािधकरण 
से. .२५ मधील ठक ठकाणचे पाथवेचे डांबर करण करणे या कामाचा अंदाजप कात समावेश 
नसलेमुळे अ भागातील डांबर  र ते या “लेखाशीषावर” अ भागातील उवर त बले अदा 
करणे” या कामाचा समावेश करणेस Dash board Entry करणेस तसेच तावासोबत जोडले या 
त या माणे वग करणास मा यता देणेत येत आहे.                       

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                          ------- 
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ठराव मांक –३९८४            वषय मांक –४४  
दनांक – २७/८/२०१३     
सुचक – मा.संिगता भ डव े               अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे  
संदभ:- मा.संिगता भ डवे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव...   
 अ भाग थाप य वभागाकड ल सन २०१३-१४ या अंदाजप कातील अ भाग 
थाप य वभागाकड ल मु यालयाकड ल एकूण २८ व भाग तरावर ल एकूण ११ कामांना 

कमी तरतूद असलेमुळे या कामांची देयके अदा करता येत नाह . तर  सन २०१३-१४ या मुळ 
अंदाजप कातील अशा कमी तरतूद असले या कामांस र कम .१,४३,००,०००/- एवढ  र कम 
याच भागातील जा त तरतूद असले या तसेच न वन कामाम ये होणा-या बचतीमधून 

तावासोबत जोडले या याद माणे तरतूद वग करणे आव यक आहे. अ भागातील सन 
२०१३-१४ चा मुळ अंदाजप कातील थाप य वषयक वकास कामा या तरतूद म ये तावात 
नमूद केले माणे वाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
ठराव मांक –३९८५            वषय मांक –४५ 
दनांक – २७/८/२०१३     
सुचक – मा. अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .दरसंचारु /४/का व/३८५/२०१३  द.२६/८/२०१३  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड मनपाची सारथी हे पलाईन द.१५/०८/१३ रोजी मा. ी.अ जतदादा 
 पवार, उप मु यमं ी महारा  रा य यांचे शुभ ह ते सु  करणेत आली आहे.  सदर हे पलाईन  
 कर ता स या सहा म हने करारावर ०८ कॉल सटर ऑपरेटर यां या नेमणुका करणेत आले या  
आआआआ. सदर हे प लाईनला िमळालेला भरघोस ितसाद वचारात घेता तावात नमुद  
केले या दैिनकाम ये जा हरात िस द क न सहा म हने करारावर आणखीन “ कॉल सटर 
ऑपरेटर” भरणे बाबतची वृ प ात जा हरात िस द करणेस व येणा-या र. .६५,१६०/- चे 
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 
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ठराव मांक –३९८६            वषय मांक –४६ 
दनांक – २७/८/२०१३     
सुचक – मा. अ वनाश टेकावडे           अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.महापािलका अित.आयु  यांचे जा. .दरसंचारु /आ था/का व/६६४/२०१३  
       द.२२/८/२०१३  
      मा.महापािलका अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे 
      मनपाचे दरसंचार वभागाचे थायी आ थापना या लेखाू िशषावर आज अखेर 
र. .९१,८२,५६९/-  एवढ  तरतुद िश लक आहे.  सदर या तरतुद ंमधुन र. . ७,०८,०००/- 
एवढ  र कम “अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर वग करणेस 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  िचचंवड महानगरपािलका 

                          पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/८०४/२०१३ 

दनांक -  ३०/०८/२०१३. 
      

                      

  
 
 

                                                        
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


