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

कायप का मांक - १७८ 
सभावृ ांत 

दनांक – १४/०७/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
१४/०७/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 
 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.गायकवाड सं या सुरदास 

३) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
४) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
५) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
६) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
७) मा. साद शे ट   
८) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
९) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
१०) मा.तापक र अिनता म छं   
११) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१२) मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
१३) मा.काळे वमल रमेश 
१४) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
१५) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  
 

            यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.भोसले-मु य लेखापाल, 
मा.गावडे-सहआयु ,मा.च हाण,मा.तुपे–सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.साळंुके-मु य 
उ ान अिध क,मा.पोमण-संगणक अिधकार ,मा.दुधेकर,मा.िनकम,मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.च हाण,मा.क पले, 
मा.थोरात,मा.लडकत,मा.खाबडे,मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.गलबले,मा.घोडे,मा.केदार ,मा.कांबळे,मा.ओंभासे, 
मा.ग टूवार,मा.शेख-कायकार  अिभयंता, मा.इंदलकर-कामगार क याण अिधकार , मा.बडे- शासन 
अिधकार , मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

सूचक – मा. साद शे ट     अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
 

द.१४.०७.२०१५ ची मा. थायी सिमती सभा मंगळवार दनांक २१/०७/२०१५ रोजी सकाळ  
१०.४५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

 

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

 

मा.सभापती - द.१४.०७.२०१५ ची मा. थायी सिमती सभा मंगळवार दनांक २१/०७/२०१५ रोजी  

     सकाळ  १०.४५ वा. पयत तहकूब करणेत येत आहे.  
 
 

 
 
 
 

 (अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                 सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - १७८ 
सभावृ ांत 

( दनांक १४.०७.२०१५ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २१/०७/२०१५                 वेळ – सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.१४.०७.२०१५ची तहकूब सभा 
मंगळवार, दनांक २१/०७/२०१५ रोजी सकाळ  १०.४५ वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 

 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
५) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
६) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
७) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड  
८) मा. साद शे ट   
९) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

      १०) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
             ११) मा.तापक र अिनता म छं  
             १२) मा.जािलंदर (बा पु) िशदें 
             १३) मा.काळे वमल रमेश 

 

            यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.भोसले-
मु य लेखापाल,मा.गावडे-सहआयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.तुपे–सह शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास 
अिभयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडूसकर,मा.दंडवते,मा.माछरे,मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.साळंुके-
मु य उ ान अिध क,मा.उबाळे- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.क पले,मा.थोरात,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.दांगट, 
मा.बरशे ट ,मा.जुंधारे,मा.र पारखी,मा.गलबले,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.गायकवाड-कायकार  
अिभयंता, मा.इंदलकर-कामगार क याण अिधकार ,मा.बोदाडे,मा.बडे- शासन अिधकार ,मा.लावंड-कायदा 
अिधकार ,मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
दनांक ७/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१७७) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

-------- 
 



 4
 
 
ठराव मांक – ११९८५     वषय मांक – १ 
दनाकं – २१/०७/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/५६५/१४ द.०९/१२/२०१४ 
वषय - ड भागांतगत . .५३, ५९ व ६० मधील अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करणेकामी हायराईज  

बूम पोकलेन व त सम यं सामु ी भाडेत वावर पुर वणेबाबत... 
वषय मांक १चा वचार दनांक २५/०८/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११९८६     वषय मांक – २ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – उ ान  
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/का व/२३३/१५ द.१३/३/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब . ६ अ वये, आई  

उ ान देखभाल व संर ण  करणेकामी मे.कोमल एंटर ायजेस (िन वदा र कम पये १७,८९,३९२/- 
(अ र  र. . सतरा लाख एकोणन वद हजार तीनशे या णव फ ) पे ा ४२.७७% कमी) दराची  िन वदा 
मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच  र कम पये १०,२४,०६९/- माणे काम क न घेणेस 
तसेच  िन वदेतील  िनयम अट /शत स  अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९८७     वषय मांक – ३ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – यशवंतराव च हाण मृित णालय 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/पीजी-३/का व/४९०/१५ द.१६/३/२०१५ 
वषय - मानसेवी  पी.जी. टचस या नेमणुक बाबत... 

वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११९८८     वषय मांक – ४ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/२९/२०१५ द.१५/४/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .इ मु यालय/HO/४५/१/२०१४-१५ अ वये, . .७ 
च-होली दगा ते पठारेमळा २४ मी. र यावर कलवट बांधणेकामी मे.एस.ड . दौडकर 
(िन.र. .५६,०४,३५७/- (अ र  र. .छप न लाख चार हजार तीनशे स ाव न) पे ा ३६.९९% कमी) या 
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ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३७,०७,८७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ११९८९     वषय मांक – ५ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/३/का व/५५/२०१५ द.११/०६/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली पुणे आळंद  र ता ते खाणीचा र ता डांबर  करणेबाबत... 

वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११९९०     वषय मांक – ६ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – आरो य मु य कायालय  
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/५४९/२०१५ द.१६/६/२०१५ 
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बा  प रसराची  

यां क प दतीने तसेच मनु यबळा दारे दैनं दन साफसफाई व व छता करणे कामकाजास 
मुदतवाढ बाबत... 

वषय मांक ६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ११९९१     वषय मांक – ७ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/४ड/का व/१४४/१५ द.१/७/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .३९/२०१४-१५ मधील अ. .६ अ वये, ड 
भागाअंतगत अित मण वरोधी कारवाईसाठ  क, े न, जे.सी.बी. इ याद  भाडेत वावर पुर वणेकामी 

मे.िशवम एंटर ायजेस, महादेव पंढर नाथ वाघेले (िन.र. . ३२,६७,८८९/- (अ र  र. .बतीस लाख सदुस  
हजार आठशे एकोणन वद) पे ा ४३.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १९,४८,९६९/- 
पयत काम क न घेणेस यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ११९९२     वषय मांक – ८ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – थाप य 
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/िन/१अ/का व/१५२/१५ द.०१/७/२०१५ 
वषय - ािधकरण . .१७ मधील संभाजी चौक ते हाळसाकांत चौकापयतचा र यास IRS माणे  

फुटपाथ तयार करणे व अनुषंिगक कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११९९३     वषय मांक – ९ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .इ ेका/०६/का व/१९१/२०१५ द.०२/०७/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड मनपाचे इ े ीय कायालयाचे सन २०१४-१५ चे सुधार त व सन २०१५-१६ चे मुळ 
अंदाजप क छपाई करणेबाबत ऑनलाईन िस  केले या कोटेशन नोट स .१/२०१४-१५ नुसार 
मे.आिभषेक ा फ स, िचंचवड, पुणे-३३. यांचे दर र. .६४०/- लघु म अस याने यांचे दर वकृत 
कर यात आलेले आहेत. मे.आिभषेक ा फ स, िचंचवड. यांना सदरचे अंदाजप क छपाई क न देणेबाबत 
पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला असलेने, सदर सं वदेची माह ती अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११९९४     वषय मांक – १० 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे जावक .क े/आ१५/का व/३८०/२०१५ द.७/७/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े य कायालय आरो य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१५-२०१६ अ वये, क े य 
काय े ातील पावसाळ  गटस चबस खरडून साफ करणे व यातून िनघालेला गाळ, कचरा, राडारोडा 
वाहतूक क न मोशी कचरा डेपोत खाली क न पस न देणेकामी मे.जनसेवा वयंरोजगार सेवा सह. सं था 
(िन.र. .२,१६,९३६/- (अ र  र. .दोन लाख सोळा हजार नऊशे छ ीस) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश दे यात येणार अस याने क े य काय े ातील पावसाळ  गटस चबस ॉम वॉटर 
साफसफाई करणे व यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११९९५     वषय मांक – ११ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभा/ं८/का व/५६६/२०१५ द.८/७/२०१५ 
वषय - मनपाचे व वध वभागाक रता आव यक फिनचर सा ह य खरेद बाबत... 

वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११९९६     वषय मांक – १२ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा. हरानंद आसवाणी    अनुमोदक-मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२७४/२०१५ द.०८/७/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .८/३५/२०१४-१५ मधील अ. .१६ अ वये, जल े  
.ड/१ वाकड म ये न याने वकसीत होणा-या भागातील पाणीपुरवठा निलका टाकणकेामी मे. ी 

कॉ ॅ टर (िन.र. . १४,०१,१७२/- (अ र  र. . चौदा लाख एक हजार एकशे बहा र फ ) पे ा २१.७७% 
कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .११,५०,९४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या  अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११९९७     वषय मांक – १३ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक–मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२७५/२०१५ द.०८/७/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन वदा .१६/२/२०१४-१५ साठ  ा  झाले या ०३ 
िन वंदापैक  मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन या ठेकेदाराची टेबल लिचंग पावडर (TCL) Grade -

1  ( IS 1065/1989 )  खरेद  करणेकामी र. .१८,४००/- ती मे.टन दराची िन वदा आलेली अस याने 
व तुलना मक या वाजवी दराची अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माणे 
पुण करणेस स म अस य़ाने मे.एस. ह .एस. केिमकल कॉप रेशन यांचा वषयां कत कामासाठ  
र. .१८,४००/- ती मे. टन दराने (एकुण अपे त खच र. .१८,४०,०००/-) िन वदा वकृतीस मा.आयु  
यांनी  द.०२/०६/२०१५  रोजी मा यता दलेली आहे. यानुसार यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक –११९९८     वषय मांक – १४ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक-मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक-मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२७७/२०१५ द.०८/७/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५  मधील अ. .१५ अ वये, पंपळे 
िनलख पा या या टाक चे रंग सफेद  करणे व थाप य वषयक व सुशोभीकरणाची कामे करणेकामी मे. ी 
साईकृपा क शन (िन.र. .१६,८०,८७६/- (अ र  र. . सोळा लाख ऐंशी हजार आठशे याह र फ ) 
पे ा २९.५९ % कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१२,४२,६८०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११९९९     वषय मांक – १५ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक-मा.बाळासाहेब तरस    अनुमोदक-मा. वनायक गायकवाड  
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे जावक .पापु/६/का व/२७६/२०१५ द.०८/७/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५  मधील अ. .१९ अ वये, पंपळे 
गुरव पा या या टाक चे रंगसफेद  करणे व थाप य वषयक व सुशोभीकरणाची कामे करणेकामी मे. ी 
साईकृपा क शन (िन.र. .१०,४९,६८४/- (अ र  र. .दहा लाख एकोणप नास हजार सहाशे चौ  याऐंशी 
फ ) पे ा २९.५९% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,७६,०३६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े
बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –१२०००     वषय मांक – १६ 
दनांक – २१/०७/२०१५     वभाग – दुरसंचार व तु 
सुचक –मा.स वता साळंुके    अनुमोदक – मा. वमल काळे   
संदभ:- मा.अित र  आयु  यांचे जावक .दुरसंचार/१/का व/१७४/२०१५ द.०८/०७/२०१५ 
 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा माफत व वध कायालये, नगरसद य, अिधकार , व कमचार  यांस मोबाईल िसम सु वधा 
पुर वणेत येत.े याबाबत नुकतेच िनवीदा नोट स .१२/५-२०१४/१५ व मा. थायी सिमती ठराव . 
१११३३ दनांक-२४/०३/२०१५ अ वये मा यता िमळाली असुन म.ेआय डया से युलर िल. यांस कामाचा 
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आदेश . व/मुका/४/का व/६०/१५ दनांक- १५/०६/२०१५ देणेत आलेला आहे. खालील 
अिधका-यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल िसम सु वधा देणे आव यक आहे. 
 

अ.  अिधकार /कमचार  नांव पदनाम वभाग 

१ डॉ.मिनषा अ वनीकुमार सपाटे भुलत  वग १ वाय.सी.एम. णालय 

२ डॉ. व ाधर बबन फ ले वै कय अिधकार  तालेरा णालय 

३ ी. ताप कसनराव मोरे किन  अिभयंता ( था.) अ े य कायालय 

४ ी.राहूल ितप ना ज नु किन  अिभयंता ( था.)  जलिनःसारण 

५ ी.योगेश सोपान आ हाट किन  अिभयंता ( था.) जलिनःसारण 

६ ी.कलाल इ ान कयुम किन  अिभयंता ( था.) ड े य कायालय 

७ ी.शेलार अमोल बाळासाहेब किन  अिभयंता ( था.) जलिनःसारण 

८ ीम.राऊत वषा रमेश किन  अिभयंता ( था.) ड े य कायालय 

९ ी.देवरे मह  केदारे र किन  अिभयंता ( था.) क े य कायालय 

१० ी.बने पी. एस. वय सहा. मा. महापौर नगरसिचव 

११ ी.वाधवानी ड .एल. आरो य िनर क अ े य कायालय 

सबब उपरो  अ. . १ क रता र. .५००/- व अ. . २ ते ११ क रता र. . ३००/- मोबाईल 
वापराची अिधकतम मासीक मयादा िन त करणेस तसेच भ व यात मनपाची व वध कायालये, 

अिधकार , नगरसद य व कमचार  यांस आव यकतेनुसार मा.अित.आयु  यांचे मा यतेने मोबाईल िसम 
सु वधा पुर वणेस व 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. 
(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 

                                 सभापती 
        थायी सिमती 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                            पंपर  - ४११ ०१८. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/७१/२०१५ 

दनांक - २१/०७/२०१५     

                                                                           
                             नगरसिचव                                                              

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                पंपर  - ४११ ०१८. 

  

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


