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

कायप का मांक - १५२ 
सभावृ ांत 

 
 

दनांक - २७/०१/२०१५                 वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
   
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२७/०१/२०१५ 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.शडगे आशा सुखदेव  
२) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

 
      यािशवाय मा.गावडे-सह आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.फंुदे,मा.दुरगुडे,मा.दंडवते-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार,मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, 
मा.खाबडे-कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
 

सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उपल ध नस याने 

उप थीत स मा.सद य यांनी शु वार दनांक ३०/१/२०१५ रोजी सकाळ  ११:०० वाजेपयत सभा तहकूब 
केली. 

 
 
 

  
   नगरसिचव                                                               

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

कायप का मांक - १५२ 
सभावृ ांत 

( दनांक २७/१/२०१५ ची तहकूब सभा) 
 
 

दनांक - ३०/१/२०१५                 वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २७/१/२०१५ रोजीची तहकूब 
सभा शु वार, दनांक ३०/१/२०१५ 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.वाघेरे सुिनता राजेश 

२) मा.बारणे माया संतोष 
३) मा.ल ढे गणेश नारायण 
४)  मा.कदम सदगु  महादेव  
५)  मा.भ डवे संिगता राज  
६)  मा.शडगे आशा सुखदेव  
७) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
८) मा.भालेकर शांताराम क ड बा उफ एस.के.बापु 
९) सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
१०) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
११) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
१२) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे  
१३)   मा. साद शे ट  

 

  यािशवाय मा.तानाजी िशदें–अित.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकार ,मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल, 
मा.च हाण-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.कुलकण ,मा.फंुदे,मा.द ुरगुडे-सहा.आयु , 
मा.पवार-कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.सातव- .िश णािधकार  (मा य.), 
मा.िनकम,मा.इंगळे, मा.काची,मा.च हाण,मा.क पले, मा.थोरात, मा.खाबडे,मा.दांगट,मा.बरशे ट , मा.जुंधारे, 
मा.घोडे,मा.ग टूवार-कायकार  अिभयंता, मा.िशंपी-नगरररचनाकार, मा.अ ेकर-पीएमपीएमएल,मा.बहुरे, 
मा.पाट ल- .अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
सूचक – मा.सुिनता वाघेरे         अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
  

सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.सभापती हे सभागृहात उप थत नस याने 
मा. थायी सिमती सद य मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु यांची सभा य  हणून िनवड 
करणेत यावी.  

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

(मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
---------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
सुचक : मा.सदगु  कदम       अनुमोदक : मा. साद शे ट  
 

मा.शहर अिभयंता ी.एम.ट . कांबळे सो. यांचे वड ल ी.य ला पा कांबळे यांचे वृ ापकाळाने 
िनधन झाले अस यामुळे यांना या सभेम ये ांजली वाह यात यावी.  

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली ) 
---------- 

दनांक २०/०१/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० वा व दु.१.०० वा. झाले या सभेचा (कायप का 
.१५१) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – १०५६८      वषय मांक – १ 
दनांक – २७/०१/२०१५      वभाग – थाप य पयावरण 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/६/का व/७९२/१४ द.१२/६/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे प  .खपा व/ शा-
३/२३०३/सन २०१४ द. २६/०३/२०१४ अ वये कळ वले माणे, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ह तील पवना नद या पुररेषा आखणीसाठ  कामा या स लामसलत शु क (सेवाकरासह) 
र. .१०,७८,७००/- आ ण करारनामा व इतर कायालयीन खच र. .२१,३००/- असे एकूण र. .११,००,०००/- 
(अ र  र. .अकरा लाख) उपकायकार  अिभयंता, खडकवासला पाटबंधारे वभाग, पुणे.११ यांचे नावे अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५६९      वषय मांक – २ 
दनांक – २७/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/३३८/१४ द.६/१२/२०१४ 
वषय - . .३१ दघी मधील चौधर  पाक, काटेव ती, वजयनगर, णवाल पाक इ. ठकाणचे  
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डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०५७०      वषय मांक – ३ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/८१४/१४ द.६/१२/२०१४ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/२०१४-१५ मधील अ. .१ अ वये, दापोड  ते िनगड  
या बीआरट एस कोर ड रचे डांबर करण करणे अंतगत बीआरट एस साठ  फुटपाथची ं द  कमी क न 
स हस लेनची ं द  वाढ वणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल., पुणे (िन.र. .३,९७,५५,०७५/- (अ र  
र. .तीन कोट  स या नव लाख पंचाव न हजार पं याह र फ ) पे ा १६.७१ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजुर दराने र. .३,४७,६७,६०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५७१      वषय मांक – ४ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/४०८/१४ द.२४/१२/२०१४ 
वषय - भाग मांक १६ आकुड  म ये पे हंग लॉक दु ती व आव यक या ठकाणी पे हंग लॉक  

 बस वणेबाबत... 
वषय मांक ४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०५७२      वषय मांक – ५ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३इ/का व/४००/१५ द.५/०१/२०१५ 
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

 अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणेबाबत... 
वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५७३      वषय मांक – ६ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/०४/का व/२१/१५ द.१२/०१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व वध वभागास आव यक छपाई सा ह य खरेद कामी ई िन.सु. .२२/२०१४-१५ मधील 
अ. .०१ अ वये, लघु म िन वदाकार १)मे.अमृत मु णालय, िचंचवड यांचे एकुण बाबी १४ साठ  र. . 
५,२१,९८०/- २) मे. वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी यांचे एकुण बाबी २७ साठ  र. . ७,४६,८३५/-, ३) मे. 
वजय मु णालय, पुणे यांचे एकुण बाबी १९ साठ  र. . ३,८३,२८५/-, ४) मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे 
यांचे एकुण बाबी ४९ साठ  र. .२३,९२,८७७/- नुसार मनपा व वध वभागाकड ल छपाईकामी एकुण र. . 
४०,४४,९७७/- (अ र  र. .चाळ स लाख च वेचाळ स हजार नऊशे स याह र) चे खचास मा यता व 
यांचे बरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५७४      वषय मांक – ७ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/४/१५ द.१२/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२५/२०१४-१५ मधील अ. .४६ अ वये, भाग .६० 
सांगवी मशानभूमी ते यदशनीनगर पवनानद  संगमावर संर क िभंत (गॅ बयन वॉल) बांधणेकामी 
मे.आमेगा एंटर यजेस (िन.र. .१,८६,७४,१३६/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख चौ-याह र हजार 
एकशे छ ीस) पे ा १९.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,५८,८२,३५३/- 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 – १०५७५      वषय मांक – ८ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.सहशहर अिभयंता यांचे प  . वमुका/४/का व/७/१५ द.१३/१/२०१५ 
 मा.सहशहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१२/२०१४-१५ मधील अ. .३ अ वये, मु य 
शासक य इमारतीमधील दुर वनी, फॅ स, एफ.सी.ट .राऊटर यं णेचे कामकाज करणेकामी मे.पासन 

टे नोलॉजीस ा.िल. (िन.र. .८,९३,१२५/- (अ र  र. . आठ लाख या नव हजार एकशे पंचवीस) पे ा -
७.५%  कमी) दराने यां याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५७६      वषय मांक – ९ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – डा 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७२१/१४ द.२९/१२/२०१४ 
वषय – डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/११:२०१३-१४ कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी  

 शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाबाबत... 
वषय़ मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०५७७      वषय मांक – १० 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१८/१५ द.१३/१/२०१५ 
वषय - औंध-रावेत र यापासुन क पटेव ती मशानभुमी पयतचा २४.०० मी. ं द चा र ता वकिसत  

 करणे ( भाग .५४ वशालनगर मधुन जाणारा) बाबत... 
वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०५७८      वषय मांक – ११ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१७/१५ द.१३/१/२०१५ 
वषय - वशालनगर पंपळेिनलख येथील स ह नं.४, ५, ६, ७, ८ मधील पावसाळ  नाला वकसीत  

 करणबेाबत... 
वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०५७९      वषय मांक – १२ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – वृ संवधन 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ.सं./४/का व/१६/१५ द.३/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या वृ ािधकरणाचे सन २०१४-१५ चे सुधार त र. .१५,२८,२१,०००/- व सन २०१५-१६ चे 
मुळ अंदाजप क र. .१५,६५,२१,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या वृ  ािधकरण ठराव .११ 
द.१२/११/२०१४ चे अंदाजप कास तपिशला माणे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५८०      वषय मांक – १३ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – उदयान/वृ संवधन 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/४/का व/८/२०१५ द.७/१/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे उदयान वभागाकड ल िन वदा नोट स .११/२०१४-१५ अ वये, भोसर  स.नं.१३१ कचरा 
डेपो येथील वृ ारोपणाची दोन वष देखभाल करणेकामी मे.अथव वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. 
(िन वदा र कम पये ९,७३,५८०/- (अ र  र. . नऊ लाख याह र पाचशे ऐंशी) या ठेकेदाराची िन वदा 
अंदाजप कय दरापे ा -२९.७५%  ने जा त दराची िन वदा वकृत करणेत आली असून यांचेशी 
करारनामा क न घेणेस व तुतकामी २ वष कालावधीसाठ  येणारे य  खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०५८१      वषय मांक – १४ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां./०४/का व/३८/१५ द.१६/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व वध वभाग व पाणी पुरवठा व जलिन:सारण वभाग कड ल मोजमाप पु तके 
(मेझेरमट बुक) यापुव चे ई-िन वदा सुचना .०४/०१/२०१४-१५ चे मंजुर दरानुसार मे.अमृत मु णालय, 
िचंचवड यांचेकडुन आव यक मागणीनुसार मोजमाप पु तके (मेझेरमट बुक) ५०० नग छपाई कामी येणारा 
एकुण खच र. .३६,२५०/- (अ र  र. . छ ीस हजार दोनशे प नास) चे खचास मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०५८२      वषय मांक – १५ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां./२०/का व/२६/१५ द.१६/१/२०१५ 
वषय - मनपाचे डा वभागांतगत खेळाडू द क योजना अनुषंगाने अथँलेट स व नेमबाजी कर ता डा  

वभागास डा सा ह य खरेद  करणेबाबत... 
वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५८३      वषय मांक – १६ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/लेखा/३फ/९१/१४ द.१६/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ मधील 
अ. .७ अ वये, फ भागातील व वध पधासाठ  मैदान खेळप या बन वणे व वकास कामे करणेकामी 
M/S VYANKATESHWARA CONSTRUCTION (िन.र. .१७,७८,७१२/-(अ र  र. .सतरा लाख 
अ याह र हजार सातशे बारा) पे ा -४०.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 

र. .११,११,२५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच  िनयमानुसार ि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 करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०५८४      वषय मांक – १७ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/७/का व/१२/२०१५ द.१६/१/२०१५ 
वषय – सन २०१५-२०१६ आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडेदर िन तीबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०५८५      वषय मांक – १८ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/२/का व/६४७/२०१५ द.१६/१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .१४/१२/२०१४-१५ मधील अ. .१२ अ वये, आकुड  
मलशु द करण क पा अंतगत आकुड  येथील कुक  ना या मधुन पांढरकरनगर पासून हॉटेल सावली 
पयत मु य जलिन:सारण निलका टाकणे व आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे. तसेच इतर 
जलिन:सारण वषयक आव यक सुधारणा कामे करणेकामी मे. यंकटे रा क शन 
(िन.र. .८४,०३,३५७/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख तीन हजार तीनशे स ाव न) पे ा १५.३०% कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७४,७३,५२६/- 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. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५८६      वषय मांक – १९ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/९२/१४ द.१६/१/२०१५ 
वषय - भाग .५ मधील वकास आराखडयातील र ते वकिसत करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०५८७      वषय मांक – २० 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/९३/१४ द.१६/१/२०१५ 
वषय - भाग .३ िचखली म ये देहू आळंद  र ता ते िशवेचा र ता वकसीत करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०५८८      वषय मांक – २१ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.आशा शडगे 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/९४/१४ द.१६/१/२०१५ 
वषय - भाग .५ सवतामाली मंद र ते वसावा हॉटेल र ता वकिसत करणेबाबत... 

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

-------- 
ठराव मांक – १०५८९      वषय मांक – २२ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/९५/१४ द.१६/१/२०१५ 
वषय - भाग .५ कुदळवाड -जाधववाड  मिधल कुदळवाड  से टर नं. १३, १६, पवारव ती, हरगुडेव ती, 
नेवाळेव ती, िचखली गावठाण येथील सव अंतगत र ते डांबर करण करणेबाबत... 

वषय मांक २२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०५९०      वषय मांक – २३ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/३फ/का व/९६/१४ द.१६/१/२०१५ 
वषय - भाग .२ िचखली आकुड  र ता ते सानेव ती र ता वकिसत करणेबाबत... 

वषय मांक २३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०५९१      वषय मांक – २४ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/१०/२०१५ द.१७/१/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .४/२०१४-२०१५ मधील अ. .५ अ वये, भाग 
.५५ मधील र यावर जु या खळ या बदलुन उजाबचत करणा-या एल.ई.ड . खळ या बस वणेकामी 

मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र.  १४,०१,३०५/- [अ र  र. .चौदा लाख एक हजार ितनशे पाच] 
दर ३.१०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५९२      वषय मांक – २५ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा.सह आयु  यांचे प  .मभां/०४/का व/४२/१५ द.१७/०१/२०१५ 
 मा.सह आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपाचे व वध वभागास आव यक मनपा दैनं दनी २०१५ छपाई सा ह य खरेद कामी ई-िन.स.ु . 
२६/२०१४-१५  अ वये लघु म िन वदाकार मे. ह .एम.िशंदे, जुनी सांगवी यांचे मनपा दैनं दनी ती नग 
र. .७२/- या माणे ७,००० नगासाठ  एकुण र. . ५,०४,०००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५९३      वषय मांक – २६ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/८३/१५ द.१७/०१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागामाफत ई-िन.सु. .१/२०११-२०१२ नुसार न वन 
सं था/एज सी/ठेकेदार/िन वदाकारास सुर ा र क पुर वणेचे कामाचे आदेश . सु व/३/का व/६३/२०१३ 
द.१८/१/२०१३ नुसार द.३१/१/२०१४ अखेर दलेले आहेत. स थतीत मा.आयु  यांचे कड ल 
द.२२/०७/२०१४ चे मा य तावानुसार सदर कामास द.०१/०८/२०१४ ते ३१/१०/१४ पयतचे 
कामकाजास व मुदतवाढ स मा. थायी सिमती  ठराव .७८७४ द.२५/०८/२०१४ नुसार 
१)मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. यांना १२०, २)मे.युिनक डे टा फोस िस यु रट  ा.िल.यांना १२६, 
३)मे. ीकृपा स हसेस यांना १२५ सुर ा र क असे एकुण ३७१ सुर ा र क पुरवून कामकाज करणेस 
मा यता दे यात आलेली आहे. सदर कामकाजाची मुदत द.३१/१०/२०१४ रोजी संपत असुन ३७१ 
 रखवालदार मदतनीस पुर वणे कर ता न याने रखवालदार मदतनीस पुर वणेची ई-िन वदा सुचना िस द 
क न कामाचे आदेश देणेची कायवाह  करावी लागणार अस याने सदर कामकाजास बराच कालावधी लागु 
शकतो तर  यापूव चेच सं था/ठेकेदार यांना माहे नो हबर २०१४ पासून पुढ ल कालावधीकर ता 
१)मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. १२०, २)मे.युिनक डे टा फोसिस यु रट  ा.िल. १२६, ३)मे. ीकृपा 
स हसेस १२५, यांना सुर ा र कांचे कामाचे आदेश देणे आव यक आहे. तर   मा. थायी सिमती सभा 
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काय म प का .१४८ द.३०/१२/२०१४ चे सभावृ ांतानुसार वषय माक २५ बाबत ठराव 
.१०१२१ नुसार सदर सं था / ठेकेदार यांना िन वदेनुसार कामाचे आदेश देऊन य  कामकाज सु  

होईपयतचे कालावधीस मुदतवाढ स मा. आयु  यांची मा यता असली तर  यांना द.३१/१/२०१५ पयत 
मुदतवाढ दे यास व वेळोवेळ  लागु होणा-या महागाई भ यानुसार येणा-या खचास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे असा ठराव मंजूर करणेत आला अस याने ई-िन वदा येस 
लागणारा कालावधी व य  कामकाज सु  होईपयतचे कालावधी वचारात घेता संबंिधत सं था/ठेकेदार 
यांना िन वदेनुसार कामाचे आदेश देवून य  कामकाज सु  होईपयतचे कालावधीस मुदतवाढ स व 
वेळोवेळ  लागु होणा-या महागाई भ ा व इतर भ यानुसार येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५९४      वषय मांक – २७ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – सुर ा 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .सु व/३/का व/८४/१५ द.१७/०१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत असले या १८ मा यिमक 
व ालये व १ डा बोिधनी मुलांचे वसतीगृह व िश ण मंडळाकड ल १३४ ाथिमक शाळा इमारत व 
प रसराची २४ तास सुर तता करणेकामी इ छुक िन वदाधारकांकडून भाग िनहाय ई-टडर िन वदा 
माग व यात आली होती. िन वदा नोट स .०५-ते८/२०१२-१३ अ वये अ भाग व ब भाग 
कायालया या काय े ातील शाळेवर ल सुर ा यव था करणेकामी मे.एल.एम.सी.िस. ा.िल. आकुड  पुण,े 

यांना अनु मे १)आदेश मांक-मा य/िश/५/का व/९८५/२०१३ दनांक.३०/११/२०१३ अ वये, २)आदेश 
मांक-मा य/िश/५/का व/९८६/२०१३ दनांक ३०/११/२०१४ पयत कामाचे आदेश देणेत आलेले 

आहेत. तसेच क भाग व ड भाग कायालया या काय े ातील शाळेवर ल सुर ा यव था करणे कामी 
मे.बी. ह .जी.इं डया िल. यांना अनु मे आदेश मांक-मा य/िश/५/का व/९८७/२०१३ दनांक 
३०/११/२०१३ २)आदेश मांक-मा य/िश/५/का व/९८८/२०१३ दनांक ३०/११/२०१३ अ वये दनांक 
०१/१२/२०१३ ते ३०/११/२०१४ पयत कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. व रल 
सं था/ठेकेदार/एज सीज यांची कामाची मुदत दनांक ३०/११/२०१४ रोजी संपु ात येत आहे. सदर 
कामाची मुदत द. ३०/११/२०१४ रोजी संपु ात येत असुन २९४ रखवालदार मदतनीस पुर वणे कर ता 
ई-िन वदेची कायवाह  वभागामाफत चालू अस याने  सदर ठेकेदार/सं था १)मे. एल.एम.सी.िस. ा.िल. 
आकुड  पुण,े यांना अ भाग व ब भाग व २)मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांना क भाग व ड भाग 
यांना माहे  ०१ डसबर २०१४ पासून पुढ ल २ म हने कंवा ई-िन वदा दारे पाञ ठरणारे ठेकेदार/सं था 
यांना य  कामकाज आदेश िनगत होईपयत या  दनांकापयत स थतीत चालू असले या कामकाज 
आदेशा या अट  व शत  नुसार  कायालया या काय े ातील शाळेवर ल सुर ा यव था करणे कामीसुर ा 
र क कामाचे आदेश देणे आव यक आहे. मा. थायी सिमती सभा काय म प का .१४८ 
द.३०/१२/२०१४ चे सभावृ ांतानुसार वषय माक ४९ बाबत  ठराव .१०१४५ नुसार सदर सं था / 
ठेकेदार यांना िन वदेनुसार कामाचे आदेश देऊन य  कामकाज सु  होईपयतचे कालावधीस 
मुदतवाढ स मा.आयु  यांची मा यता असली तर  यांना द.३१/१/२०१५ पयत मुदतवाढ दे यास व 
वेळोवेळ  लागु होणा-या महागाई भ यानुसार येणा-या खचास व  याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे असा ठराव मंजूर करणेत आला अस याने ई-िन वदा येस लागणारा 
कालावधी व य  कामकाज सु  होईपयतचे कालावधी वचरात घेता संबंिधत सं था/ठेकेदार यांना 
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िन वदेनुसार कामाचे आदेश देवून य  कामकाज सु  होईपयतचे कालावधीस मुदतवाढ स व 
वेळोवेळ  लागु होणा-या महागाई भ ा व इतर भ यानुसार येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

-------- 
ठराव मांक – १०५९५      वषय मांक – २८ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे  
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/३६/२०१५ द.१७/०१/२०१५ 

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या वनंती 
अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५९६      वषय मांक – २९ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे प  .पअक/४/का व/६५/१५ द.१७/०१/२०१५ 
 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

द.२३/१२/२०१४ नागपूर येथील वधानप रषद/ वधान सभा हवाळ  अिधवेशनास मा.आयु सो 
यांनी ी.एस.एन.कुलकण , कायकार  अिभयंता (पयावरण) यांना पयावरण संबंधी उप थत केले जाणा-या 
मुदयांबाबत आव यक मा हतीसह उप थत रहाणेकामी सुचना केलेली होती. यानुसार 
ी.एस.एन.कुलकण , कायकार  अिभयंता (पयावरण) वखचाने उप थत रा हले असुन याकामी वमान 
वासासाठ  (येणे व जाणेसाठ ) एकुण र. .२२,५९०/- (अ र  र. .बावीस हजार पाचशे न वद फ ) चा 

खच वत: केलेला अस याने यांना तो अदा करणे आव यक आहे. सबब, सदर वधानप रषद / 
वधानसभा हवाळ  अिधवेशनास उप थत रहाणेकामी वमान वासासाठ  (येणे व जाणेसाठ ) एकुण 
र. .२२,५९०/- (अ र  र. . बावीस हजार पाचशे न वद फ ) चा खच पयावरण अिभयां क  
वभागाकड ल ‘ वास खच’ या लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५९७      वषय मांक – ३० 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – इ े ीय कायालय 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .इ ेका/६/का व/२२/१५ द.१५/१/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या इ े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/३०-२०१४-१५ मधील अ. .०८ 
अ वये, भोसर  उप वभागा अंतगत . .३३ मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ म ये देखभाल व 
दु ती करणे व अनुषंिगक व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.एँ प इले क स (िन.र. .७,४६,४२६/- 
(अ र  र. .सात लाख शेहेचाळ स हजार चारशे स वीस) पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०५९८      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मसाभां/४/का व/४३/१५ द.१६/१/२०१५ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

वै क य वभागाकड ल िन वदा .१३/२०१४-१५ मधील लघु म िन वदाधारक मे. ी क शन 
यांचे ा  लघु म दर सव करास हत र. .२६,९५,०००/- या दराने वाय.सी.एम. णालयातील यू पोट 
कंपनीचे ७ नग ह टलेटस दु त करणेकामी येणा या र. .२६,९५,०००/- (अ र  र. .स वीस लाख 
पं या णव हजार फ ) चे खचास तसेच सदरचा खच वै क य वभागाकड ल उपकरणे खरेद  या 
लेखािशषामधून खच  टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०५९९      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/आ१०/११/१५ द.२०/१/२०१५ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

वशेष रोटेशन जा हरात .३३२/२०१४ मधील दै.पुढार  व दै.टाई स ऑफ इं डया या वृ प ाचे 
बल अदायगी करणे आव यक असलेने दै.पुढार  व दै.टाई स ऑफ इं डया यांना अदा करावया या 
र. .१,०६,४४०/- (अ र  र. . एक लाख सहा हजार चारशे चाळ स) या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६००      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग - मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/६९/२०१५ द.२०/१/२०१५ 
मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या 

वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०६०१      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग– फ े ीय कायालय, थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .फ ेका/ था/का व/२१५९/१४ द.२०/११/२०१४ 
 मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

फ े ीय काय े ातील वॉड .२८ मधील आर ण .८५ म ये पी जी इं ट युट साठ  हो टेल 
इमारत नागर  आरो य क  व ने  णालय इमारत बांघणे या कामासाठ  महानगरपािलका पॅनल वर ल 
मे.शशी भू अँ ड असोिसए स यांची वा तु वशारद/स लागार हणून नेमणूक करणे व यांना केले या 
कामासाठ  होणार  फ  (अंदाजप क य र कमे या २% अिधक स हस टॅ स) यांना अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०६०२      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – उ ान- व ुत 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे प  .उ ान/ व/३६९/१५ द.२०/१/२०१५ 
 मा.सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

यमुनानगर से.२१ येथील आ ह यादेवी होळकर उ ान येथे वीज पुरवठा घेणेकर ता कोटेशन शु क 
र. पये ५,४१९/- (अ र  र. . पाच हजार चारशे एकोणीस फ ) म.रा. व. व.कं.िल. यांस करारनामा न 
करता अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६०३       वषय मांक – ३६ 
दनांक – ३०/०१/२०१५       वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे       अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन. ./१५/७५३/२०१४ द.२९/१२/२०१४ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७० 
अ वये, . .४० खराळवाड  येथे ठक ठकाणी पावसाचा िनचरा करणेकामी पाईपलाईन टाकणे व चबर 
बांधणेकामी मे.ए.एम.एंटर ायजेस (िन.र. .९,१०,१७८/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार एकशे 
ए काह र) पे ा -४१.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६०४      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन. ./१५/७४९/२०१४ द.१७/१२/२०१४ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .७६ 
अ वये, . .४० खराळवाड  येथे ठक ठकाणी पावसाचा िनचरा करणेकामी पाईपलाईन टाकणे व चबर 
बांधणेकामी मे.ए.एम.एंटर ायजेस (िन.र. .९,०९,९०९/- (अ र  र. .नऊ लाख नऊ हजार नऊशे नऊ) पे ा 
-४०.५०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६०५      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन. ./१५/७५१/२०१४ द.१७/१२/२०१४ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१४-१५ मधील अ. .८६ 
अ वये, . .४० खराळवाड  येथे ठक ठकाणी पावसाचा िनचरा करणेकामी पाईपलाईन टाकणे व चबर 
बांधणेकामी मे.ए.एम.एंटर ायजेस (िन.र. .९,०९,९०९/- (अ र  र. .नऊ लाख नऊ हजार नऊशे नऊ) पे ा 
-४०.५०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – १०६०६      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन. ./१५/११/२०१५ द.८/१/२०१५ 
वषय - कासारवाड  उप वभागातील . .६४ मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ म ये दु ती व  

 देखभालीची कामे करणेबाबत... 
वषय मांक ३९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – १०६०७      वषय मांक – ४० 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन. ./१५/१३/२०१५ द.८/१/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .१३ 
अ वये, कासारवाड  उप वभागातील . .६३ मधील ट लाईटची सन २०१४-१५ म ये दु ती व 
देखभालीची कामे करणेकामी मे. वमलाबाई इले. काप . (िन.र. .९,३३,४४२/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार चारशे बेचाळ स) पे ा -३७.४५% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६०८      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन. ./१५/५/२०१५ द.६/१/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .२९ 
अ वये, क े य कायलयांतगत मनपा उप वभागाम ये होणा या व वध संत तुकाराम बीज व संत 
तुकारामनगर फुटबॉल पधा काय माकर ता वनी ेपण व ुत यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप 
डेकोरेटस (िन.र. .९,५२,०६५/- (अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार पास ) पे ा -१.५०% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६०९      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन. ./१५/७/२०१५ द.६/१/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१४-१५ मधील अ. .३० 
अ वये, क े य कायलयांतगत माहे ए ल २०१५ म ये होणा या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर / मा.फुले 
जयंती महो सव काय मासाठ  वनी ेपण व ुत यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस 
(िन.र. .७,३३,५४०/- (अ र  र. .सात लाख तेहतीस हजार पाचशे चाळ स) पे ा -१.५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – १०६१०      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१४/२०१५ द.२०/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१४-१५ मधील अ. . ४ 
अ वये, . .१४ भ.रा.अंतगत से. .२४ अ डांबर करण करणेकामी मे.एच.सी. कटार या 
(िन.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा ३.१०% कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,४९,८०४/- (अ र  र. .नऊ लाख एकोणप नास हजार आठशे 
चार) 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६११      वषय मांक – ४४ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१२१/१५  
द.२१/१/२०१५ 

 मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .४८ अ वये, भाग 

.५६ मधील राजीव गांधीनगर झोपडप टयाम ये थाप य वषयक कामांची दु तीची कामे करणेकामी 
मे.एम.बी.कं शन (िन.र. .९,३२,८४०/-(अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) पे ा ३७.१०% 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५,८६,७५६/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६१२      वषय मांक – ४५ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१२०/१५  
द.२१/१/२०१५ 

 मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .१५ अ वये, भाग 

.६१ मधील झोपडप ट तील इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती करणेकामी मे.िस द क  लंबीग अँ ड 
ेनेज िस ह ल कॉ टर (िन.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद फ ) पे ा 
३९.३९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५,६५,८४९/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६१३      वषय मांक – ४६ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/२७/१५ द.२१/१/२०१५ 
 मा. शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .४ अ वये, . .२४ म ये 
उ ानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.आर.एम.एंटर ायझेस (िन.र. .१४,००,२२८/- (अ र  र. . चौदा 
लाख दोनशे अ ठावीस) पे ा ४६.३०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७,८९,५१९/- (अ र  
र. .सात लाख एकोणन वद हजार पाचशे एकोणीस) 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 कामाचा आदेश देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०६१४      वषय मांक – ४७ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – झोिनपु थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/िन/का व/१२२/१५  
द.२१/१/२०१५ 

 मा. स म ािधकार  तथा सहा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/८८-२०१४-१५ मधील अ. .७६ अ वये, भाग 

.४२ मधील भाटनगर पुनवसन क पाअतंगत थाप य वषयक कामांची देखभाल व दु तीची कामे 
करणेकामी मे.सुजल कं शन (िन.र.  ९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब ीस हजार आठशे चाळ स) 
पे ा ३८.१०% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५,७७,४२८/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश 
दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६१५      वषय मांक – ४८ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/०९/२०१५ द.२१/१/२०१५ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 

डसबर २०१४ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०६१६      वषय मांक – ४९ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१०/२०१५ द.२१/१/२०१५ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२२.१२.२०१४ ते द.२८.१२.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१०/२०१५ द.२१.१.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल  

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०६१७      वषय मांक – ५० 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/११/२०१५ द.२१/१/२०१५ 

महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२९.१२.२०१४ ते द.४.१.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/११/२०१५ द.२१.१.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल  

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १०६१८      वषय मांक – ५१ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/५/का व/२३/२०१५ द.२२/१/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .०३/२०१४-२०१५ मधील अ. .२३ अ वये, 
मधुबन . .५९ येथील अंतगत र यांवर डेकोरेट ह पोल बस वणेकामी मे.इले ो मॅकॅिन स 
(िन.र. .१४,९१,२६६/- (अ र  र. .चौदा लाख ए या नव हजार दोनशे सहास ) पे ा २०.४० %  कमी) 
दराने यां याबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६१९      वषय मांक – ५२ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – मु यलेखाप र क 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे  

संदभ:- मा.मु यलेखाप र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१२/२०१५ द.२१/०१/२०१५ 
महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.५.१.२०१५ ते द.११.१.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१२/२०१५ द.२१.१.२०१५ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल  

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – १०६२०      वषय मांक – ५३ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – क भाग कायालय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   

संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/२७/१५ द.२२/१/२०१५ 
 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े ीय कायालया या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१४-१५ मधील अ. .४ 
अ वये, बोपखेल वॉड .६४ म ये गावठाण भागात ठक ठकाणी पावसाळ  गटस करणेकामी मे.िशवकुमार 
क शन (िन.र. .७,००,०५८/- (अ र  र. .सात लाख अ ठाव न) पे ा –४०.५१% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६२१      वषय मांक – ५४ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – क े ीय कायालय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस      अनुमोदक – मा. वनायक गायकवाड 

संदभ:- मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .क े/लेखा/िन. ./१५/२४/२०१५ द.२१/१/२०१५ 
 मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या क े ीय कायालया या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .५/२०१४-१५ अ वये, पवनाथड  
या ा २०१५ कर ता व ुत काश यव था विन ेपण व सीसीट ह  यव था करणेकामी मे.मोरया मंडप 
डेकोरेटस (िन.र. .९,९९,७७०/- (अ र  र. .नऊ लाख न या नव हजार सातशे स र) पे ा –३९.७२ % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आलेला अस  याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६२२      वषय मांक – ५५ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/२ब/का व/३०/२०१५ द.२२/१/२०१५ 
 मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२०/२०१४-१५ मधील अ. .२६ अ वये, . .२१ म ये 
उ ानात थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ा कं शन (िन.र. .१४,००,१६५/- (अ र  र. . चौदा 
लाख एकशे पास ) पे ा ४१.६१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,५८,४३४/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६२३      वषय मांक – ५६ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम      अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 

संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/१अ/का व/१७/२०१५ द.२३/१/२०१५ 
वषय - भाग मांक १५ द वाड  आकुड  येथील लोकमा य हॉ पीटल चौक ते रे वे लाईन पयत  

 ड .पी.र यांचे डांबर करण करणेबाबत... 
वषय मांक ५६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – १०६२४      वषय मांक – ५७ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे      अनुमोदक – मा.माया बारणे 
सदंभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/१४/२०१५ द.२२/१/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१४-२०१५ मधील अ. .८ अ वये, . .५२ 
र यावर ल दवाब ी यव थेची वा षक देखभाल व दु ती करणे कामी मे.जी.पी.इले क कंपनी 
(िन.र. .९,३३,६८५/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सहाशे पं याऐंशी) पे ा ३८.०२ %  कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – १०६२५      वषय मांक – ५८ 
दनांक – ३०/०१/२०१५      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.संिगता भ डवे     अनुमोदक – मा.सदगु  कदम  

संदभ:- मा. वकास अिभयंता यांचे प  . वमुका/८/का व/१८/२०१५ द.२२/१/२०१५ 
 मा. वकास अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१४-२०१५ मधील अ. .२४ अ वये, 
. .२० मधील न याने तयार होणा या र यावर दवाब ीची यव था करणे (२०१४-१५) कामी मे.इले ो 

मेकॉिन स (िन.र. .१५,९८,६४०/- (अ र  र. .पंधरा लाख अ या नव हजार सहाशे चाळ स) पे ा १५.१० 
%  कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

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

यानंतर मा.सभा य  यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
                           (शांताराम क ड बा भालेकर) 
                                सभा य   

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 

 मांक - नस/१०/का व/१३/२०१५ 

दनांक - ३१/०१/२०१५             

 
   नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


