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

कायप का मांक - ११२ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - २९/०४/२०१४        वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
२९/०४/२०१४ 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. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२ मा. ल ढे गणेश नारायण 

३ मा. कदम सदगु  महादेव 

४ मा. शडगे आशा सुखदेव 

५ मा. गायकवाड सं या सुरदास 

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

७ मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

८ मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

९ मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

१० मा. साद शे ट  
 

या िशवाय मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडे ु – सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, 
मा.च हाण - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वै कय 
अिधकार , मा.डॉ.साळवे - अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , 
मा.िनकम, मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, मा.साळवी, मा.मा.थोरात, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.कांबळे – काय.अिभयंता, मा.उबाळे 
- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा य.),  मा.पाट ल – ाचाय 
आय.ट .आय.मोरवाड , मा.इंदलकर – कामगार क याण अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------- 

  

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.शांताराम भालेकर    अनुमोदक : मा.सुिनता गवळ  
 

       मंगळवार दनांक ०६/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत यावी.  

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 
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मा.सभापती - मंगळवार दनांक ०६/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ वाजेपयत सभा तहकूब  
            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 - ११२ 

सभावृ ांत 
( दनांक २९/०४/२०१४ ची तहकूब सभा) 

 

दनांक - ०६/०५/२०१४        वेळ - सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २९/०४/२०१४ ची तहकूब सभा 
मंगळवार दनांक ०६/०५/२०१४ 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. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२. मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 
३. मा. कदम सदगु  महादेव 

४. मा. शडगे आशा सुखदेव 

५. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
६. मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बाप ू

७. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

८. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

९. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०. मा. साद शे ट  

 
या िशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे,  

मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.घाडगे - मु यलेखाप र क,  मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास 
अिभयंता, मा.तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य 
वै कय अिधकार , मा.भदाणे -उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.काची, मा.इंगळे, 
मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा. परजादे, 
मा.दांगट, मा.बरशे ट , मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.क हेरे, मा.कांबळे, मा.भोसले – 
काय.अिभयंता, मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा य.), 
मा.पाट ल – ाचाय आयट आय मोरवाड , मा.बोदडे –  शा.अिध.जनसंपक व मा हती वभाग हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------- 

 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.सदगु  कदम    अनुमोदक : मा. वनय गायकवाड 
 

       शु वार दनांक ०९/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत यावी.  
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
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मा.सभापती - शु वार दनांक ०९/०५/२०१४ रोजी सकाळ  १०.४५ वाजेपयत सभा तहकूब  
            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 - ११२ 
सभावृ ांत 

( दनांक २९/०४/२०१४ व ०६/०५/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 
 

दनांक - ०९/०५/२०१४        वेळ - सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक ०६/०५/२०१४ ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक ०९/०५/२०१४ 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. महेशदादा कसन लांडगे  - सभापती  

२. मा. कदम सदगु  महादेव 

३. मा. शडगे आशा सुखदेव 

४. मा. ओ हाळ रमा िनतीन ऊफ सनी 
५. मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बाप ू

६. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

७. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

८. मा. वनय ऊफ वनायक रमेश गायकवाड 

९. मा. साद शे ट  

 
या िशवाय मा.राजीव जाधव – आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.टेकाळे, मा.कुलकण , मा.ढेरे, 

मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु , मा.माछरे, – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल,  
मा.भदाणे -उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु , मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद 
जाधव, मा.थोरात, मा.साळवी, मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.केदार ,   
मा. संजय कांबळे – काय.अिभयंता, मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.बहरेु  – शासन अिधकार ,  
हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७६४      वषय मांक – १  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – अ नशामक  
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .अ न/३/का व/०८४/२०१४ द. ०७/०४/२०१४. 
वषय – पंपर  िचंचवड मनपाचे आप ी यव थापन आराखडा बन वणेबाबत ... 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६७६५      वषय मांक – २  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – डा  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/अ था-२/का व/५४३/२०१४ द. २१/०४/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

मे.औ ोिगक यायालयाचे जैसे थे चे आदेश अस याने यायालयीन दावा दाखल असले या ७  
जीवर क द.०१/०८/२००५ पासून आजतागायत तलावावर काम कर त  आहेत. तसेच द.२८/०२/२०१४  
अखेर पय त चे खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेतली आहे. यापुढ ल ६ मह ने कालावधीचे  
हणजेच द.०१/०३/२०१४ ते ३१/०८/२०१४ अखेर ( माच २०१४ ते ऑग ट २०१४ ) कालावधी कर ता  

जीवर क नेमणूक स व यांचे मानधन अदायगी र.  ७,०००/- (अ र  र. .सात हजार) ित जीवर क  
ितमहा माणे येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७६६      वषय मांक – ३  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – औ. .सं था मोरवाड   
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.रमा ओ हाळ 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ स/ं४/का व/२९९/२०१४ द. ११/०४/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  येथे िश णा याना  िश ण देणेक रता खालील अ. . ०१  

ते ०९ कमचा-यांना मा.उ च यायालय यां या आदेशास अधीन राहन वू  मा.कायदा स लागार यां या  

अिभ ायानुसार द.१९/०५/२०१४ रोजी एक दवस सेवाखंड देवून द.२०/०५/२०१३ ते द.१९/११/२०१४  

पयत सहा म हने कालावधीक रता र. .१५,०००/- (अ र  र. .पंधरा हजार) एक त मानधनावर हंगामी  

िनयु  देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
प  अ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

अ. . नाव पदनाम 

१) ीमती. सातकर उ वला ल मण मानधन िनदेशक 

२) ी. काळोखे व मिसंह वसंत मानधन िनदेशक 

३) ी. लांडगे िनलेश खुशालचंद मानधन िनदेशक 

४) ी. दधाळ ु भानुदास धमाजी मानधन िनदेशक 

५) ीमती. बोरसे वृ ंदावनी ब सीलाल मानधन िनदेशक 

६) ी. ताठे शहाजी पांडूरंग मानधन िनदेशक 

७) ी. िशंदे काश िशवाजी मानधन िनदेशक 

८) ीमती. जाधव सीमा यशवंत मानधन िनदेशक 

९) ी. गावडे कसन द ा य मानधन िनदेशक 
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ठराव मांक – ६७६७      वषय मांक – ४  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३६/२०१४ द. २१/०४/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . ७०  

अ वये, भाग .८ व ानगर येथील एम.आय.ड .सी. प रसरात इंटरलॉक ंग प दतीने पे ह गं लॉक  
बस वणेकामी मे.एस.ड .द डकर (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे चाळ स) पे ा  

३०.५०९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,३२,८८९/- पयत काम क न घेणेस  
तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट  माणे 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला  
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७६८      वषय मांक – ५  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३५/२०१४ द. २१/०४/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . २  
अ वये, भाग .१५ मधील ािधकरण र यांना असले या फुटपाथची द ती करणेकामी मेु .सांडभोर  

कं शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३०.३१० %  

कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,८१,०६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच  

िनयमानुसार व िन वदे मधील ि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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला  
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७६९      वषय मांक – ६  
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३४/२०१४ द. २१/०४/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . ७९  
अ वये, भाग .१६ आकुड  मधील शौचालयाची देखभाल व द ती कामे करणे व थाप य वषयक ु  

कामे करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .१३,९६,०६०/- (अ र  र. .तेरा लाख शहा नव हजार साठ)  

पे ा ३२.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,८२,२८९/- पयत काम क न घेणेस  
तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट  माणे 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  
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अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला  
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७७०      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३३/२०१४ द. २१/०४/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . ८०  

अ वये, भाग .८ व ानगर म ये राममंद र प रसरात इंटरलॉक ंग प दतीने पे ह ंग लॉक बस वणे  
फुटपाथ तयार करणेकामी मे.देव कं शन (िन.र. . २१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस लाख आठशे  

चाळ स) पे ा २८.९९८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१५,६६,२२०/- पयत काम  
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील ि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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा  
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७७१      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३२/२०१४ द. २१/०४/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . ४४  
अ वये, भाग .१५ संत तुकाराम यापार संकुलची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बरखा  

ए टर ायजेस (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा २९.९८९ %  

कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,८६,९६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच  

िनयमानुसार व िन वदे मधील ि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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला  
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७७२      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३१/२०१४ द. २१/०४/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . ०१  

अ वये, भाग .१४ व १७ मधील व वध काय मासाठ  मंडप वषयक कामे करणेकामी मे. ीगणेश  
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बाळकृ ण पोरे (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा २५.९९ %  

कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,६०,४७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच  
िनयमानुसार व िन वदे मधील ि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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला  
अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७७३      वषय मांक – १० 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३०/२०१४ द. २१/०४/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 
 मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. . २३  
अ वये, आकुड  उद व वसंतदादा पाटू ल शाळेम ये द ती व थाप य वषयक कामे करणेकामी मेु . ी  
कं शन (िन.र. .१३,९६,०६०/- (अ र  र. .तेरा लाख शहा नव हजार साठ) पे ा ३२.९८९ % कमी)   
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,८२,२८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  
िन वदे मधील ि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 करण े 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे  
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७७४      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/आ१०/८७/२०१४ द. २३/०४/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

दै.द इं डयन ए स ेस (इं जी) व दै.केसर  (मराठ ) या वृ प ांना जाह रात .४१० यां या  
आवृ ी म ये िस द केले असलेने िस द चे बल १)दै.द इं डयन ए स ेस यांना अदा करावयाचे  

र. .२,०६,०८०/- (अ र  र. .दोन लाख सहा हजार ऐंशी) व २)दै.केसर  यांना अदा करावयाचे  
र. .४,९६८/- (अ र  र. .चार हजार नऊशे अडुस )  या खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ६७७५      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.सदगु  कदम           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/आ१०/८८/२०१४ द. २३/०४/२०१४. 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

 दै.इं डयन ए स ेस (इं जी) व दै.लोकमत (मराठ ) या वृ प ांना जाह रात .३७० यां या  
आवृ ी म ये िस द केले असलेने िस द चे बल १)दै.द इं डयन ए स ेस यांना अदा करावयाचे  
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र. .७१,६८०/- (अ र  र. .ए काह र हजार सहाशे ऐंशी) व २)दै.लोकमत यांना अदा करावयाचे  

र. .४,८९६/- (अ र  र. .चार हजार आठशे शहा नव)  या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७७६      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२५९/२०१४ द. २३/०४/२०१४. 
वषय - भाग .२९ इं ायणीनगर मधील से. .१ म ये मोकळ  जागा .२ लगत ना यावर सी.ड .वक  

 बांधणे. 
वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६७७७      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा. वनय गायकवाड           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
सदंभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२४३/२०१४ द. २३/०४/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .२४  
अ वये, अ भागातील अित मण कारवाईसाठ  वाहने व इतर सामु ी पुर वणेकामी मे.समीर  
ए टर ायजस (िन.र. .७,००,२३९/- (अ र  र. .सात लाख दोनशे एकोणचाळ स) पे ा ३९.७० % कमी)   
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .४,४३,३५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  
िन वदे मधील िन वदा अट  माण े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 करणेत 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७७८      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२४२/२०१४ द. २३/०४/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील अ. .४०  

अ वये, आकुड  ऐ य हौिसंग सोसायट ची मोकळ  जागा वकसीत करणे कामी मे.एच.सी.लुंकड  
(िन.र. .१२,६०,५००/- (अ र  र. .बारा लाख साठ हजार पाचशे) पे ा २२.२२ % कमी)  या  
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १०,२९,४३८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  
िन वदे मधील िन वदा अट  माण ेदेय असले या मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये  
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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 करणेत  

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७७९      वषय मांक – १६ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य अ मु यालय 
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२४१/२०१४ द. २३/०४/२०१४. 
       मा.शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे - 

मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील अ. .८२  
अ वये, भाग .११ यमुनानगर मधील एल.आय.सी. इमारत ते दगानगर चौक पयत र यांला लोखंड  ु  

रेलींग करणेकामी मे.एन.सी.कं शन (िन.र. . १४,००,४९५/- (अ र  र. .चौदा लाख चारशे पं या नव)  

पे ा २७.२७० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१०,६९,५०९/- पयत काम क न घेणेस  
तसेच िनयमानुसार व िन वदे मधील िन वदा अट  माणे 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 करण े 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे  
अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ६७८०      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.सदगु  कदम 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३७/२०१४ द. २३/०४/२०१४. 
वषय - भाग .९ संभाजीनगर येथील सुबोध व ालय प रसरा म ये टॉम वॉटर पाईपलाईन  

 करण.े  
वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६७८१      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२४०/२०१४ द. २३/०४/२०१४. 
वषय - भाग .९ योगा टॅ यु ते रामे र चौक प रसरा म ये टॉम वॉटर पाईपलाईन करणे.  

वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६७८२      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक – मा. वनय गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३९/२०१४ द. २३/०४/२०१४.       
वषय - भाग .९ शाहनगर शाू ह उ ान प रसरा म ये टॉम वॉटर पाईपलाईन करणेू .  

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

---------- 
ठराव मांक – ६७८३      वषय मांक – २० 
दनांक – ०९/०५/२०१४       वभाग – थाप य  
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/१अ/का व/२३८/२०१४ द. २३/०४/२०१४. 
वषय - भाग .५ से टर .१३ व १६ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे.  

वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
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/४१२/२०१४ 

दनांक - १३/०५/२०१४ 

  
                                                                           नगरसिचव                                                               

                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

        पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


