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

कायप का मांक - १०९ 

सभावृ ांत 
 
 

दनांक - ०९/०४/२०१४        वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०९/०४/२०१४ 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. शडगे आशा सुखदेव 

३. मा. गायकवाड सं या सुरदास 

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

५. मा. सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

६. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

७. मा. अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

८. मा. साद शे ट    
   

 यािशवाय मा.झुरे - सह आयु , मा.दरगुडेु , – सहा.आयु ,  मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 
मा.कांबळे – .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, मा.भदाणे – उपसंचालक नगररचना, 
मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.काची, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.खाबडे, मा. परजादे, 
मा.दांगट, मा.केदार  – कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.माटे – वै कय अिधकार , मा.उबाळे – शासन 
अिधकार  (िश ण मंडळ) मा.कांबळे – .िश णािधकार  (मा यिमक) मा.पोमण – संगणक अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 
      ------- 
 

 दनांक ०१/०४/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक - १०८) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

     ------ 
     

ठराव मांक – ६६७०      वषय मांक – १ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.आशा शडगे      अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/४ड/का व/१७१/२०१४ द.२४/२/२०१४. 

 वषय - . .६ मोशी येथे से टर .४,६,९,१० येथील र याचे डांबर करण करणे 
  वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६७१      वषय मांक – २ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर         अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/१अ/का व/१४१/२०१४ द.२५/२/२०१४ 

 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 २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६७२      वषय मांक – ३ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – शासन 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शासन/८/का व/१३९/२०१४ द.२५/२/२०१४. 
वषय - मा. थायी सिमती सभा ठराव .५६४९ दनांक १६/०१/२०१४ नुसार ी.गौड फु ल भगतिसंग  
        सहा यक भांडारपाल यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत. 

    वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६७३      वषय मांक – ४ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/२ब/का व/१८४/२०१४ द.२८/२/२०१४. 

 वषय - िचंचवड भाग .२२ व २३ येथे नद काठ  घाट बांधणे व सुशोिभकरण करण.े 
  वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६७४      वषय मांक – ५ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पशुवै कय 
सुचक – मा.सं या गायकवाड           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .पवै/०२/का व/९२/२०१४ द. २८/२/२०१४. 
वषय - ी.डॉ. राज  ह रभाऊ कांबळे यांची युरेटर ाणीसं हालय पदावर सहा म हने कालावधीसाठ  

       दरमहा र. .२५,०००/- एक त मानधनावर मुदतवाढ बाबत. 
  वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६७५      वषय मांक – ६ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जा. .उ ान/६/का व/१७१/२०१४ द. १/३/२०१४. 

 वषय - म.न.पा.चे ब भागातील र ते म य दभाजक सुशोिभकरण देखभालीकामाबाबतु . 
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  वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६७६      वषय मांक – ७ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग–म यवत  सा ह य भांडार,वै कय 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
सदंभ:- मा.आरो य वै कय अिधकार  यांचे जा. .मसाभां/५/का व/१७९/२०१४ द.१/३/२०१४. 

 वषय - मे डकल, ऑ सजन पुण सेट ॉलीसह व ने युलायझर खरेद बाबत 

    वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६७७      वषय मांक – ८ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३१४/२०१४ द.२६/२/२०१४. 

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .११ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६७८      वषय मांक – ९ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३१३/२०१४ द.२६/२/२०१४                                                                     

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .०१ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 
   वषय मांक ९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६७९      वषय मांक – १० 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – वाय.सी.एम. णालय  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वायसीएमएच/पीजी२/का व/६६/२०१४ द.११/३/२०१४. 

  वषय - पद यु र अ यास मासाठ  दरमहा एक त मानधनावर ता पुर या व पाची (हंगामी ) ६ 

                      म हने क रता पदे भरणेबाबत या जा हरात िस द चे बल अदायगी बाबत.  
   वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६८०      वषय मांक – ११ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३८१/२०१४ द.११/३/२०१४. 

  वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३४ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक ११ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६८१      वषय मांक – १२ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३८०/२०१४ द.११/३/२०१४. 

 वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .६ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक १२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
मांक – ६६८२      वषय मांक – १३ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७९/२०१४ द.११/३/२०१४ 

  वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .४ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   

                      िमळणेबाबत. 
   वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

 

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

 
ठराव मांक – ६६८३      वषय मांक – १४ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७६/२०१४ द.११/३/२०१४ 

  वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .१९ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक १४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६६८४      वषय मांक – १५ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७७/२०१४ द.११/३/२०१४  

      वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२० वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                       िमळणेबाबत. 
    वषय मांक १५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

मांक – ६६८५       वषय मांक – १६ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सं या गायकवाड           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७८/२०१४ द.११/३/२०१४. 

  वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .२२ वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक १६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६८६      वषय मांक – १७ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/६/का व/३७५/२०१४ द.११/३/२०१४ 

  वषय - िन.नो. .१३/३८-२०१३/१४ मधील अ. .३० वर ल कामाचा करारनामा करणेस मंजूर   
                      िमळणेबाबत. 

  वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६८७      वषय मांक – १८ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – शासन 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/०९/का व/७९/२०१४ द.१०/३/२०१४. 

 वषय - मा. थायी सिमती सभा ठराव .५७५६, द.२८/०१/२०१४ नुसार, ीमती गौड िनशा फु ल,  

                     वॉड आया यां या अपील अजा या अनुषंगाने अहवाल सादर करणेबाबत. 
 वषय मांक १८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६६८८      वषय मांक – १९ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा. साद शे ट             अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . ई-ग हन स/५/का व/६३/२०१४ द.११/३/२०१४. 
 वषय – 17th National Conference on e-Governance at Kochi, Kerala बाबतचे वमान 

       वासाचे बील अदा करणेबाबत. 
 वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६८९      वषय मांक – २० 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – ई-ग हन स 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . ई-ग हन स/५/का व/६२/२०१४ द.११/३/२०१४ 
 वषय – सारथी’ हे पलाईन कर ता Mobile App for Windows and Black Berry operating platform  

        (Marathi) संगणक णाली तयार करणे बाबत. 
  वषय मांक २० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६९०      वषय मांक – २१ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – म यवत  सा ह य भांडार 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:- .महापािलका आयु  यांचे जा. .मभां/०४/का व/१७४/२०१४ द.१२/३/२०१४. 
वषय – मनपाचे वै क य वभागास आव यक सा ह य छपाई करणेबाबत. 
 वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६९१      वषय मांक – २२ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा.शांताराम भालेकर 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/४ड/का व/२४५/२०१४, द.१८/०३/२०१४. 
वषय – भाग .४६ नढेनगर काळेवाड  भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. 
 वषय मांक २२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६९२      वषय मांक – २३ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – थाप य 
सचुक – मा.आशा शडगे            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/िन/३क/का व/२३२/२०१४, द.१५/०३/२०१४. 
वषय - भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अनिधकृत बांधकामावर हायराईज मिशनर ने कारवाई  

       करणे. 
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वषय मांक २३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६६९३      वषय मांक – २४ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सं या गायकवाड           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/२९१/२०१४, द. २५/०३/२०१४. 
वषय - मनपाचे व वध वभागांसाठ  आव यक कॅनन मेक कं.चे टोनर यं णा खरेद बाबत... 

वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ६६९४      वषय मांक – २५ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आमुका/७/का व/१/२०१४, द. २५/०३/२०१४. 
वषय - दापोड , आर ण .३/४ येिथल न याने सु  करणेत आले या मु लम दफनभुमीसाठ   
       काळजीवाहक नेमणे बाबत. 
 वषय मांक २५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६६९५      वषय मांक – २६ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – वाहन द ती कायशाळाु  
सुचक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . काशा/२/का व/२४१/२०१४, द. २८/०३/२०१४. 
वषय - सन २०१३-२०१४ क रता तरतूद वग करणेबाबत. 
 वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

 
ठराव मांक – ६६९६      वषय मांक – २७ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पाणीपुरवठा  
सुचक – मा.सं या गायकवाड           अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुके/पापु/आ था २/का व/३५४/२०१४, द.२९/०३/२०१४. 
वषय – २४ x ७ पाणी पुरवठया या DPR या प यवहारा बाबत या तसेच पंपर  िचंचवड  

       महानगरपािलकेचे हजन डा युमट तयार करणे या कामासाठ  है ाबाद येथे उप थत  
       राहणेसाठ  केले या वास खचाची बले अदा करणेबाबत. 
  वषय मांक २७ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 
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ठराव मांक – ६६९७      वषय मांक – २८ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – क भाग 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६२/२०१४, द.४/०३/२०१४. 

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .१ अ वये, . .३६ 

लांडेवाड  मधील तरांगग या लोकसं येसाठ  संडास मुता-या बांधणेकामी मे.ड .ड .क शन 
(िन.र. .७,००,०१७/- [अ र  र. .सात लाख सतरा] पे ा -२६.९९% 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 – ६६९८      वषय मांक – २९ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – क भाग 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/५७/२०१४, द.१/०३/२०१४. 

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .३ अ वये, . .३५ 

म ये बचस व दशादशक फलक बस वणे व थाप य वषयक कामकाज कामे करणेकामी मे.के.कमलेश 
(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा -४१.०६% 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 – ६६९९      वषय मांक – ३० 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – क भाग 
सचुक – मा.बाळासाहेब तरस           अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७०/२०१४, द.४/०३/२०१४. 

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .६ अ वये, भाग 

.६३ म ये जवळकर िनवास जवळ ल पर सरात पे ह ंग लॉक व करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु
मे.पांडूरंग इंटर ायजेस (िन.र. .७,५०,०००/- [अ र  र. . सात लाख प नास हजार] पे ा -४०.९९% 

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

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६७००      वषय मांक – ३१ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – क भाग 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.आशा शडगे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७२/२०१४, द.४/०३/२०१४. 

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .७ अ वये, भाग 

.३५ म ये मनपा शाळेची करकोळ द ती कामे करणेकामी मेु .सकाळे असो. (िन.र. .७,००,२८०/- 
[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा -४१.००% 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 – ६७०१      वषय मांक – ३२ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – क भाग 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.अतुल िशतोळे 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६६/२०१४, द.४/०३/२०१४. 

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .९ अ वये, भाग .३१ 

दघी मधील ता यात येणा-या आर णास िसमािभंत बांधणेकामी म.ेएस.बी.सवई (िन.र. .७,००,२८०/- 
[अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा -२५.५०% 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 – ६७०२      वषय मांक – ३३ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – क भाग 
सुचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६४/२०१४, द.४/०३/२०१४. 

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .१० अ वये, भाग .३३ 

गवळ नगर थाप य वषयक कामाची द ती करणे व बचु स खु या पुर वणेकामी मे.सकाळे असो. 
(िन.र. .७,००,२६४/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे चौस ] पे ा -४१.४१% 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 – ६७०३      वषय मांक – ३४ 
दनांक – ०९/०४/२०१४      वभाग – क भाग 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.सं या गायकवाड 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/६८/२०१४, द.४/०३/२०१४. 

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .११ अ वये, 

भाग .३२ सँड वक कॉलनी म ये रोड फिनचर वषयक कामे करणेकामी म.ेपांडूरंग 
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इंटर ायजेस (िन.र. .७,५०,०००/- [अ र  र. . सात लाख प नास हजार] पे ा -३६.९९% 

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 – ६७०४      वषय मांक – ३५ 
दनांक – ०९/०४/२०१४      वभाग – क भाग 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे          अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/७४/२०१४, द.४/०३/२०१४. 

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३/१४ मधील अ. .२१ अ वये, 

भाग .३७ म.फुलेनगर मधील ट  लॉक व इ. ठकाणी खराब झालेले र ते हॉटिम स 
प दतीने द त करणेकामी मेु .सी.एल.इं जिनर ंग (िन.र. .७,४९,९५६/- [अ र  र. .सात लाख 
एकोणप नास हजार नऊशे छप न] पे ा -३५.३५०% 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 – ६७०५      वषय मांक – ३६ 
दनांक – ०९/०४/२०१४      वभाग – क भाग 
सुचक – मा.आशा शडगे           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे प  .क /लेखा/िन.क./१५/का व/५९/२०१४, द.१/०३/२०१४. 

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१३/१४ मधील अ. .५ अ वये, 

. .३५ म ये ेनेज पाणीपुरवठा चर खड मु म क न बीबीएम करणेकामी मे.िशवकुमार 
क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा -४१.५१% 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 –६७०६      वषय मांक – ३७ 
दनांक – ०९/०४/२०१४      वभाग – व ुत 
सुचक – मा.सं या गायकवाड          अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:- मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांचे प  . व/िन/१अ/का व/१७०/२०१४, द.१/०४/२०१४. 

  मा. वकास अिभयंता ( व/यां) यांनी िशफारस केले माणे -   
 मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१५/२०१२/१३ मधील अ. .८ अ वये, 

वॉड .६९ व ३१ येिथल यापार  गाळे यांसाठ  वायर ंगचे काम करणेकामी मे.शादल ु
इं जिनअ रंग (िन.र. .१४,२४,०९२/- [अ र  र. .चौदा लाख चो वस हजार या नव] पे ा 
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२२.२० % 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 – ६७०७      वषय मांक – ३८ 
दनांक – ०९/०४/२०१४      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/लेखा/१/का व/५२६/२०१४, द.३१/०३/२०१४. 
वषय - नािशक फ़ाटा ते वाकड र यावर बीआरट एस साठ  Dedicated Lane बांधणे 

       िन वदा नोट स मांक - ३०/४/२०१३-१४. 
 वषय मांक ३८ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६७०८      वषय मांक – ३९ 
दनांक – ०९/०४/२०१४      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सं या गायकवाड          अनुमोदक – मा.आशा शडग े
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/२९९/२०१४, द. २९/०३/२०१४. 
वषय - मनपाचे सव वभागांकड ल न यांचे कॅिनंग क न जतन करणेसाठ  टोअरेज व  

       आव यक संगणक यं णा खरेद  करणेबाबत. 
वषय मांक ३९ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६७०९      वषय मांक – ४० 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.सुिनता गवळ            अनुमोदक – मा.बाळासाहेब तरस 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे प  .मभां/५/का व/३००/२०१४, द. २९/०३/२०१४. 
वषय - मनपाचे अिधकार /कमचार  यांचेकड ल उपल ध E-MAIL-ID नुतनीकरण करणे व थािनक  

       सं था कर (LBT) अ लकेशन कर ता िस यु रट  सॉकेट लेअर (SSL) खरेद  करणेबाबत. 
वषय मांक ४० चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६७१०      वषय मांक – ४१ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – उ ान 
सुचक – मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:-मा.अित.आयु  यांचे प  .उ ान/१३/का व/८९/२०१४, द.४/०३/२०१४. 
वषय - मनपा या उ ानात पाणीपुरवठा करणेकामी न वन बोअरवेल घेण े
      (िन वदा नोट स .११/२ - २०१३-१४) 

वषय मांक ४१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ६७११      वषय मांक – ४२ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – पयावरण अिभयां क  
सुचक – मा.अतुल िशतोळे           अनुमोदक – मा. साद शे ट  
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता (ज.िन) यांचे प  .पअक/१/का व/१३४/२०१४, द. १/०४/२०१४. 
वषय - पं.िचं.मनपातील मैलाशु द करण क ासाठ  लो रन टनर पुर वणेबाबत. 
  वषय मांक ४२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  कर यात यावा. 

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

ठराव मांक – ६७१२      वषय मांक – ४३ 
दनांक – ०९/०४/२०१४       वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.सं या गायकवाड            अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ  
संदभ:-मा.नगरसिचव यांचे प  . नस/१/का व/४०६/२०१४, द. ०३/०४/२०१४. 

 मा.नगरसिचव यांनी िशफारस केले माणे -   
 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. 

----------   
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/३३६/२०१४ 

दनांक - १०/०४/२०१४ 

 
                                                                           नगरसिचव                                                               

                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  - ४११ ०१८. 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

        पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना 
 

 
 


