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

कायप का मांक - १०४  

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०७/०३/२०१४           वेळ - दपार  ु १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, दनांक 
०७/०३/२०१४ रोजी दपाु र  १.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आली होती. सभेस खालील स मा. सद य उप थत 
होते. 

१. मा. महेशदादा कसन लांडगे 

२. मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

३. मा. कदम सदगु  महादेव 

४. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
५. मा. गायकवाड सं या सुरदास 

६. मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 
७. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

८. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

९. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१०. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

११. मा. साद शे ट  

 
 या िशवाय  मा.टेकाळे – सहा.आयु ,  मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.लावंड- कायदा 
अिधकार , मा.बोदडे – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
  खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा. वनय गायकवाड      अनुमोदक - मा. साद शे ट  
 

शु वार दनांक ७/३/२०१४ रोजी दपार  ु १.०० वा.ची सभा मंगळवार दनांक ११/३/२०१४ रोजी 
सकाळ  १०.४५ वा वाजेपयत तहकुब कर यात यावी.  

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

मा.सभापती :- मंगळवार दनांक ११/३/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ वाजेपयत सभा  
      तहकुब करणेत येत आहे.  
                                        (महेशदादा कसन लांडगे) 

                          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 - १०४  

सभावृ ांत 

( दनांक ७/३/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - ११/०३/२०१४              वेळ - सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा शु वार, दनांक 
०७/०३/२०१४ रोजी दपार  ु १.०० वा. ची तहकूब सभा दनांक ११/०३/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 
करणेत आली आली होती. सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 

 

१. मा. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती 
२. मा. वाघेरे सुिनता राजेश 

३. मा. बारणे माया संतोष 

४. मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

५. मा. कदम सदगु  महादेव 

६. मा. भ डवे संिगता राज  

७. मा. शडगे आशा सुखदेव 

८. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
९. मा. गायकवाड सं या सुरदास 

१०. मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बाप ू

११. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

१२. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

१३. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१४. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१५. मा. साद शे ट  

 
 यािशवाय मा.राजीव जाधव – आयु , मा.गावडे, मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.दरगुडेु ,  – 
सहा.आयु ,  मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास 
अिभयंता, मा.च हाण – सह शहर अिभयंता, मा.भदाणे – उपसंचालक नगररचना, मा.दधेकरु , मा.िनकम, 
मा.िचंचवडे, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.दांगट, मा.केदार  – कायकार  अिभयंता, मा.साळंुके – मु य 
उ ान अिध क, मा.बोदडे, मा.राऊत – शा.अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------  
मा.शातंाराम भालेकर - मा. थायी सिमती सभा मांक १०१, द.२१/०२/२०१४ चे सभावृ ांताम ये ठराव  

मांक ६१२७ वषय .६७ म ये  “  र. .२३,५२९/- (अ र  र. .तेवीस हजार  

पाचशे एकोणतीस फ ) या खचास मा यता ” नंतरचा मजकूर “  देणेबाबत  
वचार करणेत येत आहे ” वगळणेत येऊन या ऐवजी “ देणेत येत आहे ” हा  
मजकूर समा व  करणेत यावा. 
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मा.सभापती - मा. थायी सिमती सभा मांक १०१, द.२१/०२/२०१४ चे सभावृ ांताम ये ठराव मांक  
      ६१२७ वषय .६७ म ये  “  र. .२३,५२९/- (अ र  र. .तेवीस हजार पाचशे एकोणतीस  

      फ ) या खचास मा यता ” नंतरचा मजकूर “  देणेबाबत वचार करणेत येत आहे ”  

      वगळणेत येऊन या ऐवजी “ देणेत येत आहे ” हा मजकूर समा व  करणेची द ती ु  

      करणेत आ याचे व या द ती सह दु .२१/०२/२०१४ (द.ु३.०० व ५.३० वा.) रोजी  

      झाले या सभेचा (कायप का मांक १०१) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती  

      यांनी कट केले. 
 

     -------- 
  

 
ठराव मांक – ६४२५        वषय मांक– १ 
दनांक – ११.०३.२०१४        वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे      अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/३क/का व/१०९/२०१४ द.०४/०२/२०१४ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. .७ अ वये, . .७ च-होली 
येथील बडमुखवाड  येथे बंद पाईप गटस करणेकामी मे.एन.सी. क शन (िन.र. .२४,९९,९६८/- 
(अ र  र. .चो वस लाख न या नव हजार नऊशे अडुस ) पे ा ३३.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. . १७,३२,७६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे बाजारभाव 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ६४२६       वषय मांक – २ 
दनांक – ११/०३/२०१४        वभाग –– जलिन:सारण 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ         अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६६/२०१४ द.२०/०२/२०१४ 
      मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१३-१४ मधील अ. .१९ अ वये, 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३७ महा मा फुले नगर येथे अंतगत जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी मे.छोटेलाल चौहाण (िन.र. .२१,००,६८८/- [अ र  र. .एकवीस लाख सहाशे 
अ याऐंशी] पे ा २८.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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



 4 

 
ठराव मांक – ६४२७      वषय मांक – ३ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – ड े य, रहाटणी 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.सौ.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड े/३/का व/६२/२०१४ द.२१/०२/२०१४ 
      मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े-   
 मनपा या ड े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, भाग .४७ 
काळेवाड  मधील मु य र यास खोद यात आलेले र यांचे चर ड यु. बी.एम. व बी.बी.एम. प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ी क शन (िन.र. . ६,३०,२५२/- [अ र  र. .सहा लाख तीस हजार 
दोनशे बाव न] पे ा २९.५०० % 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 - ६४२८      वषय मांक – ४ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – ड े य,रहाटणी 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा. े य अिधकार  यांचे प  .ड े/३/का व/६३/२०१४ द.२१/०२/२०१४ 
      मा. े य अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े-   
 मनपा या ड े य कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, भाग 
.४८ तापक रनगर, ीनगर भागामधील अंतगत र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणेकामी 

मे.सांडभोर क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ३०.५०० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक - ६४२९      वषय मांक – ५ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे      अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६९/२०१४ द.२०/२/२०१४ 
      मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .११/८-२०१३-१४ मधील अ. .१ अ वये, िचखली 
स.नं.१२५३ पंपहाऊस येथे ए.पी.एफ.सी. पॅनेल बस वणेकामी मे. लोमॅक इं ज.काप .(िन.र. .८,२२,२४२/- 
[अ र  र. .आठ लाख बावीस हजार दोनशे बेचाळ स] पे ा २९.७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
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 - ६४३०      वषय मांक – ६ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.सदगु  कदम       अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६७/२०१४ द.२०/२/२०१४ 
      मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .११/८-२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, भोसर  
सव नं.२१७ पंप हाऊस येथे वाढ व मतेचे नवीन सबमस बल पंप बस वणेकामी मे. लोमॅक 
इं ज.काप .(िन.र. .१७,६०,२५८/- [अ र  र. .सतरा लाख साठ हजार दोनशे अ ठाव न] पे ा २७.०० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ६४३१      वषय मांक – ७ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – जलिन:सारण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड        अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  .जिन/२/का व/६८/२०१४ द.२०/०२/२०१४ 
      मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .११/८-२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, भोसर  
पी.एस.१ लांडेवाड  पंप हाऊस येथे न वन सबमस बल पंप बस वणेकामी मे. लोमॅक 
इं ज.काप .(िन.र. .१४,९२,२१८/- [अ र  र. .चौदा लाख या नव हजार दोनशे अठरा] पे ा २९.७० % 

कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक - ६४३२      वषय मांक – ८ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सौ.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  . पापु/६/का व/२३१/२०१४ द.२१/०२/२०१४ 
      मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माण े-    
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, जल े  
.ड/१, वाकडम ये वाकडकर व ती व भुजबळ व ती म ये न याने वकसीत होणा-या भागात 

पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी मे.सा दक अ सार  क शन (िन.र. .२१,००,८७८/- [अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे अ याह र] पे ा ११.७८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 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 - ६४३३      वषय मांक – ९ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  . पापु/६/का व/२३३/२०१४ द.२१/०२/२०१४ 
      मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
 मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .२१ अ वये, जल े  
.ड/१, वाकडम ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईन नुसार नवीन 

पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.सा दक अ सार  क शन (िन.र. .२१,००,८४०/- [अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स] पे ा १५.०० % 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 – ६४३४      वषय मांक – १० 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.सह.शहर अिभयंता यांचे प  . पापु/६/का व/२३२/२०१४ द.२१/०२/२०१४ 
      मा.सह.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -    
      मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ मधील अ. .१०३ अ वये, जल े  
.ड/काळेवाड  म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेम ये सुधारणा करणेसाठ  डझाईन नुसार नवीन 

पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.सा दक अ सार  क शन (िन.र. .२१,००,८४०/- [अ र  
र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स] पे ा १५.०० % 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 – ६४३५      वषय मांक – ११ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१३४/२०१४ द.२०/०२/१४ 
      मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या थाप य अ मु यालयाकड ल िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 
अ. .२१ अ वये, भाग .१६ म ये माऊली कृपा ब ड ंग ते कोमल कॉ ले स कै.क डबा जगताप 
चौक ते पंचतारानगर, दलीप पांढारकर याचे घर ते पांढरकर उ ानापयत ॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
मे. ी कं शन (िन.र. . १४,००,०८५/- (अ र  र. .चौदा लाख पं याऐंशी) पे ा ३३.९८९ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने  र. .९,७०,४२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधार त 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 राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ६४३६      वषय मांक – १२ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/१७१/२०१४ द.२४/०२/१४ 
वषय - . .६ मोशी येथे से टर .४,६,९,१० येथील र याचे डांबर करण करणे. 
  वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ६४३७      वषय मांक – १३ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर        अनुमोदक – मा.सौ.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांचे प  .मुका/ व/जा/५७६/१४ द.२४/२/२०१४ 
वषय - मनपा या मु य शासक य इमारतीमधील उ ाहका या वाष क िन र णासाठ  मा. व ुत  

       िन र क (उ ाहक), मुंबई यांना िनर ण फ  अदा करणे.   

  वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ----------  
ठराव मांक – ६४३८      वषय मांक – १४ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – मु य लेखापर ण 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस     अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१५/२०१४ द.२४/०२/२०१४  

 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागाकड ल माहे 
जानेवार  २०१४ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक गोषवारा अहवाल अवलोकन करणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ६४३९      वषय मांक – १५ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – मु य लेखापर ण 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे     अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१६/२०१४ द.२४/०२/२०१४ 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२०.१.२०१४ ते द.२६.१.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१६/२०१४ द.२४.२.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
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ठराव मांक – ६४४०      वषय मांक – १६ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – मु य लेखापर ण 
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१७/२०१४ द.२४/०२/१४ 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.२७.१.२०१४ ते द.२.२.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१७/२०१४ द.२४.२.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – ६४४१      वषय मांक – १७ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – मु य लेखापर ण 
सुचक – मा.सं या गायकवाड     अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१८/२०१४ द.२४/२/१४ 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.३.२.२०१४ ते द.९.२.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१८/२०१४ द.२४.२.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

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

 ---------- 
ठराव मांक – ६४४२      वषय मांक – १८ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – मु य लेखापर ण 
सुचक – मा.सौ.सुिनता गवळ      अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.मु य लेखा प र क यांचे प  .मुलेप/१/का व/१९/२०१४ द.२४/०२/२०१४ 
 महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१०.२.२०१४ ते द.१६.२.२०१४ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
.मुलेप/१/का व/१९/२०१४ द.२४.२.२०१४ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणते येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---------- 
ठराव मांक – ६४४३      वषय मांक – १९ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा. वनय गायकवाड     अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/१४१/२०१४ द.२५/०२/२०१४ 
वषय - भाग .३ िचखली मधील बगव ती व बागडेव ती, पाट लनगर येथील सोसायट  र यांना  
       हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
  वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

,सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
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ठराव मांक – ६४४४      वषय मांक – २० 
दनांक– ११/०३/२०१४       वभाग – शासन 
सुचक – मा. साद शे ट      अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/८/का व/१३९/२०१४ द.२५/०२/२०१४ 
वषय -  मा. थायी सिमती सभा ठराव .५६४९ द.१६/०१/२०१४ नुसार, ी.गौड फु ल भगतिसंग, 

         सहा यक भांडारपाल यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणे बाबत. 
  वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६४४५      वषय मांक – २१ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे         अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे प  .नस/१/का व/२४५/२०१४ द.२५/०२/२०१४ 
वषय - रजा वासभ ा सवलतीसह अ जत रजा/पुणवेतनी परावत त रजा मंजूर करणेबाबत. 
 वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
ठराव मांक – ६४४६      वषय मांक – २२ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ     अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/१२२/२०१४ द.२६/०२/२०१४ 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाने माग वले या िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. . ४३ 
अ वये, भाग . ४२ भाटनगर येथील अंतगत र यावर ल सो. हे. दवे काढून LED दवे 
बस वणेकामी मे. यश इले ोलाईन (िन.र. . ७,४९,८९०/- [अ र  र. . सात लाख एकोणप नास हजार 
न वद] पे ा ०.२५% 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 – ६४४७      वषय मांक – २३ 
दनांक – ११/०३/२०१४       वभाग – व ुत 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर       अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता( व/यां) यांचे प  . वमुका/५/का व/१२३/२०१४ द.२६/०२/२०१४ 
      मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माण े-  
 मनपा या व ुत मु य कायालयाने माग वले या िन.नो. .९/२०१३-१४ मधील अ. . १० 
अ वये, भाग . २१ दळवीनगर मधील र यांवर ल नाद त द यां या फट ंग बदलणेकामी मेु . 
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वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .६,७४,५३२/- [अ र  र. . सहा लाख चो-याह र हजार पाचशे 
ब ीस] पे ा ३.०१% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 
 
यानंतर मा. सभापती  यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
                                                   
                                               ( महेशदादा कसन लांडगे ) 

                          सभापती  

                            थायी सिमती 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

       पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

 पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
 मांक - नस/४/का व/२६८/२०१४ 

 दनांक - १२/०३/२०१४                

                                                         
                                                                        नगरसिचव                                                               

                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

              पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


