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�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लका, �पपंर�-४११ ०१८. 

मा.�थायी स�मती 

काय�प��का 	मांक – २२१ 

 (सभाव�ृांत) 

 दनांक - २६/०४/२०१६         वेळ – दपुार� २.३० वाजता 
 

�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लके+या मा.�थायी स�मतीची सा,ता हक सभा मंगळवार 

 दनांक २६/०४/२०१६ रोजी दपुार� २.३० वाजता महानगरपा�लके+या /शासक1य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं5 पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आल� होती. सभेस खाल�ल 

स;मा.सद�य उपि�थत होत.े  
 

१) मा.आसवाणी  हरानंद ऊफ@  डAबू Dकमतराम  -  सभापती 

२) मा.सौ. साळंुके स�वता सरेुश 

३) मा.तापक1र अFनता मि+छं5 

४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

५) मा.जा�लदंर (बा,पु) �शदें 
६) मा.काळे �वमल रमेश 

७) मा.अ,पा उफ@  सपंत Mानोबा पवार 

८) मा.आNहाट धनंजय मुरल�धर 

९) मा.ब हरवाड ेनारायण सदा�शव 

१०) मा.सौ.पानसरे अ�मना महंPमद 

११) मा.काटे रो हतअ,पा सुदाम 

१२) मा.नेटके सुमन राजQ5 

१३) मा.लRढे शुभांगी संतोष 

१४)मा.वाबळे संजय मNहारराव 

     १५)मा.जवळकर वैशाल� राहुल 
 

या�शवाय मा.राजीव जाधव-आयुUत, मा.उNहास जगताप-नगरस�चव, मा.तळदेकर-

मुVयलेखापWरXक, मा.कांबळे-/.शहर अ�भयंता, मा.डॉ.अFनल रॉय-आरोZय वै[यक1य अ�धकार�, 

मा.डॉ.देशमुख-वै[यक1य अ�धXक, मा.च\हाण-सह शहर अ�भयंता, मा.सुरगुडे-�वकास अ�भयंता, 

मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.माने, मा.खांडकेकर, मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडुसकर, मा.माछरे, 

मा.फंुदे, मा.दरुगुडे, मा.इंदलकर मा.आ^ट�कर-सहा.आयुUत, मा.पवार-कायदा सNलागार, मा.पोमण-

मुVय मा हती व तं_Mान अ�धकार�, मा.दधेुकर, मा.Fनकम, मा.इंगळे, मा.च\हाण, मा.क�पले, 
मा.पठाण, मा.कुलकणa, मा.बरशेbट�, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.शखे, मा.गायकवाड, 

मा.भोसले, मा.पाट�ल-काय@कार� अ�भयंता, मा.बोदडे, मा. बQडे-/शासन अ�धकार�, मा.वाघमारे-मुVय 

अ�भयंता-पीएमपीएमएल हे अ�धकार� सभेस उपि�थत होत.े  
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उपि�थत स�मा.सद�यांच े संमतीने खाल$ल ऐनवेळचे 'वषय सभा कामकाजाम*ये दाखल 

क+न घेणेत आले –  

 

�वषय f.२२) वॉड@ f.३५ मधील जुनी भाजी मंडई पाडून दमुजल� भाजी मडंई इमारत 

बांधणेकामी मे. पे\हटेक क;सलटंbस पुणे यांची /कNप \यव�थापन सNलागार 

(PMC) Pहणून नेमणूक करणेस व फ1 अदायगीस मा;यता देणेबाबत – मा. 

अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव. 

�वषय f.२३)  मे.अFनghद वै[य अडँ असो�सएbस यांची आDक@ टेUट पनॅेलवर नेमणुक करणेबाबत- 

मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव. 

�वषय f.२४) /.f.४० मधील एच.ए.कॉलनीतील �वकास कामांना आथaक तरतूद मंजूर 

करणेबाबत- मा.अ�मना पानसरे व मा.नारायण ब हरवाडे यांचा /�ताव. 

�वषय f.२५) रावेत कQ 5ाचे ट,पा f.१ त े४ अंतग@त नद� जल उपसा करारनाPयाच े नुतनीकरण 

  करणेबाबत.  

�वषय f.२६) उ;हाळी f1डा /�शXण �शबीर २०१६ चे आयोजन धम@वीर संभाजी राज े f1डा 

संकुल, यमुनानगर येथील मैदानावर करणेबाबत. 

�वषय f.२७) वॉड@ f.३५ भोसर� नं.१ मhये आतंररा^k�य कु�ती  /�शXण कQ 5 इमारत 

बांधणेकामी /कNप \यव�थापन सNलागार (PMC) Pहणनू नेमणूक करणेस व फ1 

अदायगीस मा;यता देणेबाबत  

�वषय f.२८) लांडेवाडी झोपडपbट�मधील अंतग@त गNल�बोळाचे कॉf1ट�करण करणबाबत- 

मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव. 
�वषय f.२९) नागसेननगर झोपडपbट�मधील �थापmय �वषयक कामे करणे- मा.अ�मना पानसरे 

व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव. 

�वषय f.३०) महाmमा फुलेनगर झोपडपbट�मधील गटाराची दnु�ती करणे व इतर �थापmय 

�वषयक कामे करणे- मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव. 

�वषय f.३१) शांतीनगर झोपडपbट�मधील अतंग@त गNल�बोळाचे कॉDfट�करण करणे- मा.अ�मना 

पानसरे व मा. वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव. 

�वषय f.३२) मा.�थायी स�मती ठराव f. १६०३२  द. २०/४/२०१६ दnु�तीबाबत- मा.अ�मना 

पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव. 

�वषय f.३३) मनपा+या आDक@ टेUट पनॅेलवर नेमणूक करणे-मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� 

जवळकर यांचा /�ताव. 

�वषय f.३४) वा�तु�वशारद (Architect) व /कNप \यव�थापन सNलागार (PMC) नेमणे व फ1 

अदा करणेबाबत- मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव. 
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�वषय f.३५) माजी महापौर कै.�भकू वाघेरे (पाट�ल) ५६ वी महापौर चषक रा^k�य बॉडी oबिNडंग 

�पधा@ २०१६-१७ आयोिजत करणेस व mयाकामी येणा-या खचा@स मा;यता 

देणेबाबत. 

---------- 

 दनांक २०/०४/२०१६ रोजी झालेNया सभेचा (काय@पo_का f.२२०) सभावpृांत कायम 

करणेत आNयाचे मा.सभापती यांनी /कट केले. 
 

ठराव fमांक –१६०७४      �वषय fमांक – १ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- भु�म आqण िजंदगी 

सुचक – मा.सुमन नटेके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.भूिज/२/का�व/६२/२०१६  द.२६/०२/२०१६ 
मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

मुकाई चौक रावेत स.नं. ७७ त े७९ brts  बस ट�म@नल मधील \यापार� गाळा f.१ त े६ 

�मळकत �लजने ३० वष@ कालावधीसाठs �वतरणाकामी इ+छुक नागर�काकडून ई - Fन�वदा नोट�स 

f.५/२०१५-१६ अ;वये Fन�वदा माग�वणेत आNया होmया mयाचा तपशील खाल�ल/माणे. 

१) कामाचे नाव - मुकाई चौक रावेत स.न.७७ त े७९ brts बस ट�म@नल मधील \यापार� गाळा f.१ 

त े ७ .२) मनपा दर र.n. गाळा f.१,२,६ व ७ /mयेक1. ४,५४,७९६/- गाळा f.३ र.g.४,२३,६४१/- 
गाळा f.४ र.g. ४,८१,२६१/-  गाळा f.५ र.g. ७,३५,१९१/- गाळा f.७ र.g.४,५४,७९६/-.३) ई- Fन�वदा 

f.Fन�वदा नोट�स f.५/२०१५-१६. ४) गाळा Xे_ — गाळा f. f.१,२,६व ७ /mयेक1 ६७.८८ चौ.फु. 

गाळा f.३चे ६३.२३ चौ.फु., गाळा f.४ चे ७१.८३ चौ.फु., गाळा f.५चे १०९.७३ चौ.फु.५) बयाणा 

रUकम gपये— गाळा f. f.१,२,६ व ७ /mयेक1 र.g.४,५४८/- गाळा f.३ चे र.g. ४,२३६/- गाळा 

f.४ चे र.g.४,८१३/- गाळा f.५ चे र.g.७,३५२/- ६) �लज कालावधी - ३० वष@, ७) ई-Fन�वदा 

/�सhद  द. ०८/१२/२०१५ ते  द.०७/०१/२०१६. ८) ई-Fन�वदा /�सhद�—दै.केसर�, दै.बंधू/ेम, 

दै.दाFयmव, सा.पु^प/काश, सा.आशाDकरण वाता@.   १०)Fन�वदा उघडNयाचा  द.  पाक1ट f.१  द. 

१५/०१/२०१६, पाक1ट f.२  द. ०६/०२/२०१६. ११) पा_ /ा,त Fन�वदा संVया- गाळा f.१-.४, गाळा 

f.२-.४, गाळा f.३-.३, गाळा f.४-४. गाळा f.५-.३ गाळा f.६-.४ एकुण ६ गाळे Fन�वदा /ा,त.  

/�तुत कामासाठs वर�ल /माणे Fन�वदा /ा,त असुन Fन�वदा धारकानी दरप_क सादर केले आहे. 

mयाचा तपशील खाल�ल/माणे. 
 

 

अ.	 गाळा 	.व 1े� 2न'वदाधारक नाव मनपाचा दर 5ा6त दर कालावधी 
 

१) 
१ 

६७.८८चौ.फु. 

१)मNहार ए;टर/ायजेस 

२)\यकटेtवरा �वयं रोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
३)एकवीरा म हला �वयंरोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
४)नवमहाराटू बरेोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२५०/-

४,५४,८११/-

४,५४,९१२/-

४,५५,२९८/-

३० वष@ 
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२) 
२ 

६७.८८ 

चौ.फु. 

१)मNहार ए;टर/ायजेस 

२)\यकटेtवरा �वयं रोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
३)एकवीरा म हला �वयंरोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
४)नवमहाराटू बरेोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२५४/-
४,५४,८८८/-

४,५४,९९९/-

४,५५,३२५/-

३० वष@ 
 

३) 
३ 

६३.२३ 

चौ.फु. 

१)\यकटेtवरा �वयं रोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
२)एकवीरा म हला �वयंरोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
३)नवमहाराटू बरेोजगार संघ  

४,२३,६४१/- 

४,२३,७५०/-

४,२३,७९९/-

४,२४,१३०/-

३० वष@ 
 

४) 
४ 

७१.८३ 

चौ.फु. 

१)मNहार ए;टर/ायजेस 

२)\यकटेtवरा �वयं रोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
३)एकवीरा म हला �वयंरोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
४)नवमहाराटू बरेोजगार संघ  

 

 

 

 

४,८१,२६१/- 

४,८६,७१५/-
४,८२,१११/-

४,८२,५६६/-

४,८२,५५५/-

३० वष@ 
 

५) 
५ 

१०९.७३  

चौ.फु. 

१)\यकटेtवरा �वयं रोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
३)एकवीरा म हला �वयंरोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
४)नवमहाराटू बरेोजगार संघ 

 

७,३५,१९१/- 

७,३५,३३३/-

७,३५,९९९/-

७,३५,५५५/-

३० वष@ 
 

६) 
६ 

६७.८८ 

चौ.फु. 

१)मNहार ए;टर/ायजेस 

२)\यंकटेtवरा �वयं रोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
३) एकवीरा म हला �वयंरोजगार सेवा 
सहकार� सं�था मया@. 
४) नवमहारा^k बरेोजगार संघ 

४,५४,७९६/- 

४,६०,२४५/-
४,५४,८८८/-

४,५५,१११/-

४,५४,९९०/-

३० वष@ 
 

 

वर�ल /माणे सदर गाळयाकर�ता मनपा दर व मनपा दराचे तुलननेे सवा@त जा�त 

व /ा,त दर आहेत. यामधील सवu+च दर हा १) गाळा f.१ मNहार ए;टर/ायजसे यांचा रUकम 

gपये ४,६०,२५०/- २) गाळा f.२ मNहार ए;टर/ायजसे यांचा रUकम gपये ४,६०,२५४/- ३) गाळा 

f.३ नवमहाराटू बेरोजगार संघ यांचा रUकम gपये ४,२४,१३०/- ४) गाळा f.४ मNहार 

ए;टर/ायजेस यांचा रUकम gपये ४,८६,७१५/- ५) गाळा f.५ एकवीरा म हला �वयंरोजगार सेवा 

सहकार� सं�था मया@. यांचा रUकम gपये  ७,३५,९९९/- ६) गाळा f.६ मNहार ए;टर/ायजसे यांचा 
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रUकम gपये ४,६०,२४५/-  आहे. यांची रUकम  ह� शासन व मनपा करा \यFतWरUत या दराने /ा,त 

झालेल� आहे. /�तुतकामी १) गाळा f.१ मNहार ए;टर/ायजसे यांचा रUकम gपये ४,६०,२५०/- २) 

गाळा f.२ मNहार ए;टर/ायजसे यांचा रUकम gपये ४,६०,२५४/- ३) गाळा f.३ नवमहाराटू 
बेरोजगार संघ यांचा रUकम gपये ४,२४,१३०/- ४)गाळा f.४ मNहार ए;टर/ायजसे यांचा रUकम 

gपये ४,८६,७१५/- ५) गाळा f.५ एकवीरा म हला �वयंरोजगार सेवा सहकार� सं�था मया@. यांचा 

रUकम gपये ७,३५,९९९/- ६) गाळा f.६ मNहार ए;टर/ायजसे यांचा रUकम gपये ४,६०,२४५/- आहे. 

या दरान ेआलेल� Fन�वदा मनपा दरापेXा व इतर Fन�वदाधारकांचे तुलनेने सवा@त जा�त दराची 

असलेने ३० वष@ �लज कालावधीने ि�वकृत करणेस व करारनामा  कgन �लजन े देणेस मा;यता 

देणेकामी मा. महानगरपा�लका सभेकड े�शफारस करणेत येत आहे. सभावpृांत कायम होणेची वाट 

न पाहता ठराव मा.महापा�लका सभेकडे पाठ�वणेत यावा. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०७५     �वषय fमांक – २ 

 दनांक – २६/०४/२०१६     �वभाग- �व[युत मुVय काया@लय 

सुचक –मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.�वमुका/८/का�व/१८७/२०१६  द.२२/०३/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

मनपा+या �व[युत मुVय काया@लयाकडील Fन.नो.f.२५/२०१५/२०१६ मधील अ.f.१ अ;वये 

मनपाचे /भाग f.३३ मधील सखुबाई गबाजी गवळी उ[यान येथे आकष@क �व[युत कारंजे करणे 

कामी मे.�/�मयर वNड@ टेकनॉलॉिजस �ल.स (Fन.र.n. १,७९,६८,१२८/- (अXर� र.g. एक कोट� 

एकोणऐंशी लाख अडूस^ठ हजार एकश ेअwठावीस फUत) पेXा ८.८०% जादा या ठेकेदाराबरोबर 

करारनामा कnन घेणेकामी मा;यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०७६     �वषय fमांक – ३ 

 दनांक –२६/०४/२०१६     �वभाग- आरोZय मुVय काया@लय 

सुचक –मा.सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.आमुका/३/का�व/२३२/२०१६  द.०४/०४/२०१६ 
मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लका ह[द�तील एकूण ४१ पैक1 /�तावात नमदू ३३ 

�मशानभूमी/दफनभूमी वगळता उव@र�त ८ �मशानभूमी/दफनभूमीत काळजी वाहक पुर�वणेची 

मुदत १९/०५/२०१६ रोजी संपणार आहे.  न�वन Fन�वदा काय@वाह� करावयाची असNयान े सव@ 
�मशानभूमी/दफनभुमी+या मुदतीत/ कालावधीत एकसारखेपणा असणे आवtयक असNयाने, उव@र�त 

४० सं�थाना मा.आयुUत सो. यांनी  द. ३१/०५/२०१६ पयxत मदुतवाढ देणेस मा;यता  दल� आहे. 

mयानुसार एकूण ४० सं�थांची मुदतवाढ कालावधीकर�ता ठेकेदार Pहणून नेमणूक करणे,       
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mयांचेशी आवtयक अट�/शतyचा करारनामा करण े  कामाचे आदेश देणे व याकामी येणा-या अंदाजे 

र.g.३६,६८,३९१/- अथवा /mयX खचा@स मा;यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 
---------- 

ठराव fमांक –१६०७७     �वषय fमांक – ४ 

 दनांक –२६/०४/२०१६     �वभाग- �थापmय 

सुचक –मा.सुमन नेटके     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.�था/Fन/४ड/का�व/२२६/१६  द.७/४/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

मनपा+या �थापmय �वभागाकडील Fन.नो.f.४३/७/१५-१६ /भाग f.४६ काळेवाडी �मशान 

भुमीसाठs दशDfय �वधी, �पडंदान �वधी इmयाद� कर�ता �थापmय �वषय कामे करणे, घाट 

�वक�सत करणे व सुशो�भकरण करणेकामी मे.�शवकुमार क;�kUशन Fन.र.g.६७,२२,५६०/- (अXर� 

र.g. सदसु^w लाख बावीस हजार पाचश ेसाठ फUत) पेXा ३.५१% कमी या ठेकेदाराकडुन Fन�वदा 

मंजुर दराने र.g.६८,१०,९२८/- पयxत काम कgन घेणेस तसेच Fनयमानुसार व Fन�वदेतील 

Fन�वदा अट�/माणे भाववाढ कलमानुसार मटेWरयल+या Fनधा@Wरत केलेNया बेसीक दरामhये कं_ाट 

कालावधीमhये झालेल� वाढ / घट दरानुसार फरकाची रUUम अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक 

राह�ल या अट�स  अ�धन राहून mयांचेबरोबर करारनामा कgन घेणेस मा;यता देणेत येत आहे.    

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०७८     �वषय fमांक – ५ 

 दनांक –२६/०४/२०१६     �वभाग- मhयवतa भांडार 

सुचक –मा.सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.मभां/७/का�व/२९४/२०१६  द.११/०४/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

मनपाचे आरोZय �वभागासाठs �व�वध /कारचे साफ सफाई सा हmय खरेद�कामी ई-Fन�वदा 

f.४२/२०१५-१६ अ;वये ऑनलाईन Fन�वदा दर माग�वणेत आलेले होत.े mयामhये मे.कापसे 

एंटर/ायजेस यांचे ४ बाबी साफ सफाई सा हmयाचे लघुpम दर एकूण र.n.२,४१,३५४/- मे.रेखा 

इंिज.वUस@ यांचे ११ बाबी साफ सफाई सा हmयाचे लघुpम दर एकूण र.n.१०,५८,७८०/-  मे.�टार 
फॅ|ीUस यांचे १ बाब सा हmयाचे लघुpम दर एकूण र.n.५२,९९७/-  मे. �पेUkम एंटर/ायजसे यांचे 

४ बाबी साफ सफाई सा हmयाचे लघुpम दर एकूण र.n.४,१३,१००/- मे. भारती एंटर/ायजसे यांचे 

१२ बाबी साफ सफाई सा हmयाचे लघुpम दर एकूण र.n.३,२६,८३६/-  मे.साईराज एंटर/ायजसे यांचे 

४ बाबी साफसफाई सा हmयाचे लघुpम दर एकूण र.n.५५,१४०/- व मे.डी.के.दोडके एंटर/ायजेस 
यांचे १ बाबीचे लघुpम दर एकूण र.n.१,७०,०००/- /ा,त झालेल ेआहेत. एक_ीत /ा,त लघुpम 

दरान ेआरोZय �वभागास ३६ /कारचे साफ सफाई सा हmय खरेद� कामी एकूण र.n. २३,१८,२०७/- 

इतका खच@ येणार आहे. /ा,त लघुpम दर हे मनपा अंदाजप_क1य दर                                     
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एकूण र.n.३४,२०,८७७/- पेXा ३२.२३% ने कमी आहेत. सदर दर ि�वकृत करणेस मा;यता  दलेल� 

असून mयांचेबरोबर करारनामा कnन पुरवठा आदेश Fनग@त  करणेकामी मा;यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 
---------- 

ठराव fमांक –१६०७९     �वषय fमांक – ६ 

 दनांक –२६/०४/२०१६     �वभाग- मुVय लेखापWरXण  

सुचक –मा.सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ@:-मा.मुVय लेखापWरXक यांचे जावक f.मुलेप/१/का�व/६१/२०१६  द.१२/०४/२०१६ 

मा.मुVय लेखापWरXक यांनी �शफारस केले/माणे –   

महारा^k महापा�लका अ�धFनयम मधील कलम १०५(१) अ;वये लेखापWरXण �वभागातील 

 द.२८.०३.२०१६ ते  द.०३.०४.२०१६ अखेर संपणा-या आठव}याचा मा.मुVयलेखा पWरXक यांनी 

f.मुलेप/१/का�व/६१/२०१६  द.१२.०४.२०१६ अ;वये पाठ�वलेला सा,ता हक लखेा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०८०     �वषय fमांक – ७ 

 दनांक – २६/०४/२०१६     �वभाग- मुVय लेखापWरXण  

सुचक – मा.सुमन नेटके    अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ@:-मा.मुVय लेखापWरXक यांचे जावक f.मुलेप/१/का�व/६०/२०१६  द.१२/०४/२०१६ 

मा.मुVय लेखापWरXक यांनी �शफारस केले/माणे –   

महारा^k महापा�लका अ�धFनयम मधील कलम १०५(१) अ;वये लेखापWरXण �वभागातील 

 द.२१.०३.२०१६ त े द.२७.०३.२०१६ अखरे संपणा-या आठव}याचा मा.मुVयलेखा पWरXक यांनी 

f.मुलेप/१/का�व/६०/२०१६  द.१२.०४.२०१६ अ;वये पाठ�वलेला सा,ता हक लेखा तपासणी कामाचा 

अहवाल अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०८१     �वषय fमांक – ८  

 दनांक –२६/०४/२०१६     �वभाग- �व[युत मुVय काया@लय 
सुचक –मा.सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ@:-मा.सह शहर अ�भयंता (�व/यां)यांचे जावक f.�वमुका/५/का�व/८/२०१६  द.१८/४/२०१६ 

मा.सह शहर अ�भयंता(�व/यां) यांनी �शफारस केले/माणे –  

मनपा+या �व[युत मुVय काया@लयाकडील Fन.नो.f.23/2015-2016 मधील अ.f.6 अ;वये 
ड /भाग अंतग@त वाकड व �पपंर� उप�वभागातील �व�वध  ठकाण+या न�वन व ज;ुया �मशानभूमी 

/ घाटांवर �व[युत \यव�था करणेकामी मे.आर.एन.एंटर/ायजेस Fन.र.n.4,22,268/- [अXर� र.n. 
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चार लाख बावीस हजार दोनश ेअडूस^ट फUत] पेXा 30.50% कमी या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 

कgन कामाचा आदेश देणेत आला असNयान ेmयाचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 
---------- 

ठराव fमांक –१६०८२     �वषय fमांक – ९ 

 दनांक –२६/०४/२०१६     �वभाग- �थापmय 

सुचक –मा.सुमन नेटके     अनुमोदक –मा.संजय वाबळे 

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.�था/लेखा/१/का�व/६/२०१६  द.२०/४/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

मनपा+या �थापmय �वभागाकडील Fन.नो.f.मुVयालय/४९/०२/२०१५-१६ मधील �पपंर� 

�व,ननगर� मधील बेघरांसाठs घरे बांधणेसाठs आरXण f.७७ व ७९ या आर�Xत जागेला 

�समा�भतं बांधणे. मे. पाडूरंग ए;टर/ायजQस Fन.र.g. ३४,१७,५८३/- (अ� ार� र.g. चौतीस लाख सतरा 

हजार पाचश े �याऐंशी फUत)  पेXा  ४०.०१% कमी  या  ठेकेदाराकडून Fन�वदा मंजूर दराने 

र.n.२१५२७१८/- पयxत  काम कnन घेणेस व mयांचे बरोबर करारनामा कnन घणेेस मा;यता देणेत 

येत आहे.          

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०८३      �वषय fमांक – १० 

 दनांक – २६/०४/२०१६       

सुचक -मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ@:- मा.समीर मासुळकर व मा.जावेद शखे यांचा /�ताव-  

f1डा, कला, सा हmय व सां�कृतीक स�मती सभा ठराव f. ५६  द.११/०४/२०१६ अ;वये 

�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लके+यावतीन े व �पपंर� �चचंवड शहर िजNहा कु�तीगीर संघ व 

महारा^k रा�य कु�तीगीर पWरषद पुणे यां+या मा;यतनेे व सहकाया@न े माहे ए�/ल/मे २०१६ या 

काळात नवमहारा^k �व[यालय मैदान, �पपंर� वाघेरे येथे सन २०१५-१६ मhये मजूंर केलेल� 

महापौर चषक रा�य�तर कु�ती �पधा@ २०१६-१७ मhये आयोिजत करणेस व mयाकामी येणा-या 

अंदाजे र.g.३५,००,०००/- (अXर� र.g.प�तीस लाख फUत) चे खचा@स मा;यता व मा.महापा�लका 

सभा ठराव f.७९७  द.२५/०१/२०१६ व मा.आयुUत यांचेकडील आदेश f.f1डा/७अ/का�व/११८/२०१६, 
 द.२१/०३/२०१६ अ;वये सदर �पध�स मा.Mानेtवर पांडुरंग लांडग ेमहापौर चषक रा�य�तर कु�ती 

�पधा@ २०१६-१७ असे नाव देणेस मा;यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 
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ठराव fमांक –१६०८४      �वषय fमांक – ११ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- इ Xे_ीय काया@लय 

सुचक - मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.इ/�था/४ड/का�व/२४१/२०१६  द.२०/०४/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

/भाग f. ६ मोशी येथील गावठाणातील जुना संडास Aलॉक (१० �सटस) पाडुन mया 

 ठकाणी १० �सटस ्संडास Aलॉक "पैसे [या व वापरा" तmवावर संडास Aलॉक बांधणे हे काम मे. 

सुलभ इंटरनशॅनल या  सं�थेकडुन करारनामा कgन काम  थेट पhदतीने करणे व mयास येणा-या 

खचा@स अंदाजप_क1य र.g.३६,२६,३८३/- व mयावर काय@वाह� भार शNुक ् १७.५०% या /माणे 

करारनामा कgन घेऊन काम थेट पhदतीन े देण ेतसेच सदर कामासाठs   वक@  ऑड@र सोबत  ३०% 

अड\हा;स व ि,लंथ लेवल पयxत काम  झालेनंतर दसुरा ३०% अड\हा;स ्आर सी सी व वीट काम 

पुण@ झालेनंतर ३०% रUकम व उव@Wरत १०% रUकम काम पुण@ झालेवर देणेस व mयासाठs येणा-या 

एकुण र.g.४२,६१,०००/- खचा@स मा;यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०८५      �वषय fमांक – १२ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- �थापmय 

सुचक - मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.�था/Fन/४ड/का�व/२४३/१६  द.२०/०४/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

मनपा+या �थापmय �वभागाकडील Fन.नो.f.५३/१०/१५-१६ /भाग f.५६ वैदवू�ती 

जवळकरनगर येथील खेळाचे मैदानामधील उव@र�त कामे करणेकामी  मे. सोहम एंटर/ायजेस Fन.र.g. 

४२,८७,११५/- (अXर� र.g. बेचाळीस लाख सmयाऐंशी हजार एकश े पंधरा फUत) पेXा ४३.११% 

कमी या ठेकेदाराकडुन Fन�वदा मंजुर दरान े र.g.२५,६०,८८७/- पयxत काम कgन घेणेस तसेच 

Fनयमानुसार व Fन�वदेतील Fन�वदा अट�/माणे भाववाढ कलमानुसार मटेWरयल+या Fनधा@Wरत 

केलेNया बेसीक दरामhये कं_ाट कालावधीमhये झालेल� वाढ / घट दरानुसार फरकाची रUUम अदा/ 

वसुल  करणे बंधनकारक राह�ल या अट�स  अ�धन राहून mयांचेबरोबर करारनामा कgन घेणेस 

मा;यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०८६      �वषय fमांक – १३ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- माhय�मक �शXण 
सुचक -मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ@:-मा.अFत. आयुUत यांचे जावक f.माhय/�श/३/का�व/३६/१६  द.२०/४/२०१६ 

मा.अFत.आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  
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�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लके+या माhय�मक �शXण �वभागा+या अ�धन�त असलेNया 

१८ माhय�मक �व[यालयातील ८ वी त े १० वी तील �व[या�या@साठs भारतरmन डाँ.बाबासाहेब 

आंबेडकर यां+या काया@ची ओळख अगद� सहज व सो,या �वgपात होणेसाठs अंशुल /काशन यांनी 
बाबासाहेब नावा+या पाँकेट �ंथांची Fन�म@ती केल� आहे. २० gपये अशी Dकंमत असलेला हा पाँकेट 

�ंथ सवलतीत १० gपयांत उपलAध कgन देणेबाबत  दनांक २९/१/१६ अ;वये अंशुल /काशन यांनी 

कळ�वल े आहे. /mयेक �व[या�याxस १ पु�तक या/माणे ८२५९ �व[या�या@स र.g.१० /माणे 

८२,५९०/- इतका खच@ येईल. खरेद� थेट पhदतीन ेFन�वदा न माग�वता, करारनामा न करता खरेद� 

कामी येणा-या /mयX खचा@स मा;यता देणेत येत आहे. तसेच सदरचा खच@ माhय�मक �शXण 

�वभागाकडील “�व�वध उपfम” या लेखा�शषा@वर खचa टाक�यास मा;यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०८७      �वषय fमांक – १४ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- वायसीएमएच 

सुचक -मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.वायसीएमएच/पीजी१/का�व/३२३/२०१६  द.१८/४/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

यशवंतराव च\हाण �मFृत nZणालयामhये दरमहा एकo_त मानधनावर ६ म ह;याकर�ता 

वत@मानप_ात जा हरात देऊन  ए.एन.एम. हे पद भरणेस व सदर पदाला /�तावात नमूद 

अनुभवानुसार मानधन अदा करणेस व जर आवtयक तवेढे उमेदवार न �मळाNयास पुढ�ल ६ 

म हन ेसदर पदासाठs Walk in interview ने भरणेस मा;यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०८८      �वषय fमांक – १५ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- वायसीएमएच 

सुचक -मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.वायसीएमएच/पीजी१/का�व/३२०/२०१६  द.१८/४/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

यशवंतराव च\हाण �मFृत nZणालयामधील एकo_त मानधनावर २ म ह;यासाठs �टाफनस@ 
(ANM) या पदांना /�तावासोबत जोडलेNया नमूद /प_ अ मधील कम@चा-यांना मुदतवाढ देणेस 

मा;यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 
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ठराव fमांक –१६०८९      �वषय fमांक – १६ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- वायसीएमएच 

सुचक -मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.वायसीएमएच/पीजी१/का�व/३२५/२०१६ 

 द.१८/०४/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

यशवंतराव च\हाण �मFृत nZणालयामधील रUत पेढ�  �वभागातील आवtयक असणार� 

/�तावात नमदू /प_ “अ” नुसार �व�वध पदे दरमहा एक_ीत मानधनावर ६ म ह;याकर�ता 

वत@मानप_ात जा हरात देऊन भरणेस व सदर पदांना /�तावात नमूद /प_ “ब” व “क” नुसार 

मानधन अदा करणेस मा;यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०९०      �वषय fमांक – १७ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- मुVय लेखापWरXण 

सुचक - मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ@:-मा.मुVय लेखापWरXक यांचे जावक f.मुलेप/१/का�व/५४७/२०१६  द.२१/४/२०१६ 

मा.मुVय लेखापWरXक यांनी �शफारस केल/ेमाणे –  

मुVय लेखा पWरXण �वभागामhये काय@रत असणा-या कम@चा-यांनी रजा मंजुर� कामी सादर 

केलेNया �वनंती अजा@नुसार /�तावासोबतचे /प_ अ मhये दश@�वले /माणे रजा मंजुर� देणेत येत 

आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०९१      �वषय fमांक – १८ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- �थापmय क मुVयालय 

सुचक -मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ@:-मा.शहर अ�भयंता यांचे जावक f.�था/Fन/क-मुVय/४०/१६  द.२०/४/२०१६ 

मा.शहर अ�भयंता यांनी �शफारस केले/माणे –  

मनपा+या �थापmय �वभागाकडील Fन.नो.f.8/50/2015-16  /.f.41 गांधीनगर येथील डाNको 
कंपनीकड े जाणा-या र�mया+या कडेने फुटपाथ करणेकामी मे.सुजल क;�kUशन Fन.र.g. 

11,49,539/- (अXर� र.g. अकरा लाख एकोणप;नास हजार पाचश े एकोणचाळीस फUत) पेXा 

30.04% कमी या ठेकेदाराकडुन Fन�वदा मंजुर दरान े र.g. 8,44,428/- पयxत काम कgन घेणेस 

तसेच Fनयमानुसार व Fन�वदेतील Fन�वदा  अट� /माण े भाववाढ कलमानुसार मटेWरयल+या 
Fनधा@Wरत केलेNया बेसीक दरामhये कं_ाट कालावधीमhये झालेल� वाढ / घट दरानुसार फरकाची 
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रUUम अदा / वसुल  करणे बंधनकारक राह�ल या अट�स अ�धन राहून कामाचा आदेश देणेत आला 

असNयाने  mयाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 
---------- 

ठराव fमांक –१६०९२      �वषय fमांक – १९ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- �थापmय फ मुVयालय 

सुचक - मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ@:-मा.शहर अ�भयंता यांचे जावक f.�था/Fन/फ-मुVय/४५८/१६  द.१२/४/२०१६ 

मा.शहर अ�भयंता यांनी �शफारस केले/माणे –  

मनपा+या �थापmय �वभागाकडील Fन.नो.f.61/11/2015-16  /.f.4 मधील पे\ह�ंग Aलॉक 

र�mयांची  दnु�ती करणेकामी मे.नंदेtवर� कॉ;kUॅटर Fन.र.g.17,99,957/-  (अXर� र.g. सतरा लाख 

न\\या;नव हजार नऊश े सpाव;न फUत) पेXा  47.99% कमी या ठेकेदाराकडुन Fन�वदा मंजुर 

दरान े र.g.9,82,966/- पयxत काम कgन घणेेस तसेच Fनयमानुसार व Fन�वदेतील Fन�वदा  अट� 

/माणे भाववाढ कलमानुसार मटेWरयल+या Fनधा@Wरत केलेNया बेसीक दरामhये कं_ाट कालावधीमhये 

झालेल� वाढ /  घटदरानुसार फरकाची रUUम अदा /  वसुल करणे बंधनकारक राह�ल या अट�स  

अ�धन राहून कामाचा आदेश देणेत आला असNयान ेmयाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०९३      �वषय fमांक – २० 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- /शासन 

सुचक -मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक –मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f./शा/१७/९३३/२०१६  द.२०/०४/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे –  

शासन Fनण@यानुसार महापा�लकेतील वग@ १ व वग@ २ +या अ�धका-यांना मोटरकार 

खरेद�साठs वेतन ब�ड मधील मा�सक वेतना+या ८ पट एवढ� रUकम Dकंवा र.n. १,८०,०००/- Dकंवा 

नवीन मोटरकारची /mयX Dकंमत यापैक1 जी रUकम कमी असेल तवेढे अ�ीम  दले जात.े mयाचे 

मु[दलाची वसुल� समान १०० ह,त े व mयानंतर \याज वसुल� समान ६० मा�सक ह,mयामhये 

कर�यात येत.े मा. �थायी स�मती ठराव f. ११७७  द. १८/०९/२०१२ व मा. महापा�लका सभा 
ठराव f.-१३८  द.२६/११/२०१२ अ;वये मोटारकार खरेद�चे अ��म मंजुर�कामी खाल�ल/माणे 

मा;यता  दलेल� आहे. महारा^k शासन, �वp �वभागाकडील  दनांक १७ फे|ुवार� २०१२ चे शासन 

Fनण@यानुसार नवीन मोटरकार खरेद�साठs �या अ�धका- यांचे सुधाWरत वेतन बडॅ मधील मा�सक 

वेतन n.१९,५३०/- (�ेड वेतन वगळून) Dकंवा अ�धक आहे अशा राजपo_त अ�धकार� यांना 
अ�ीमाची रUकम mयांचे वेतन बडॅ मधील मा�सक वेतना+या १७ पट Dकंवा ३,५०,०००/- Dकंवा 

नवीन मोटरकारची /mयX Dकंमत यापैक1 जी रUकम कमी असेल तवेढे अ�ीम देय राह�ल. तसेच  
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/थमत: मु[दलाची वसुल� १०० समान मा�सक ह,mयात तसेच \याज वसुल� पुढे समान ६० 

मा�सक ह,mयात करावी. जुनी मोटरकार खरेद� कर�यासाठs अ�ीमाची रUकम अ�धका-या+या 

वेतन बडॅ मधील मा�सक वेतना+या ८ पट एवढ� रUकम Dकंवा g. १,७५,०००/- Dकंवा जु;या मोटर 
कारची /mयX Dकंमत यापैक1 जी रUकम कमी असले तवेढा अ��म अनुMेय राह�ल. mयाची वसलू� 

/थमत: ५० समान मा�सक ह,mयात व \याज वसुल� पुढे समान ३० मा�सक ह,mयात करावी. 

खरेद� करावयाची जुनी मोटरकार ५ वषा@पेXा जुनी नसावी. तसेच नवीन व जुनी मोटारकार खरेद� 

करणेसाठs सेवाभरती Fनयमानुसार कर�यात आलेNया FनयुUतीनंतर कमीत कमी ५ वष@ सलगसेवा 

झालेNया अ�धका-यांना शासक1य सेवे+या कालवधीत एकदाच अ�ीम अनुMेय राह�ल. उपरोUत मा. 

�थायी स�मती ठराव व मा.महापा�लका ठरावामhये नमुद असलेNया  राजप9ञत 

अ9धकार$ ऐवजी मनपा मधील वग� १ व २ चे अ9धकार$ यांना मोटारकार खरेद� अ��म 

मंजुर�बाबतची दgु�ती कgन सदर अ��मबाबत+या इतर अट� व शतa पूवa/माणेच कायम राहतील 

अशी दgु�ती होणे आवtयक असNयान ेmयास मा;यता देणेकामी मा.महापा�लका सभेकडे �शफारस 

करणेत येत आहे. सभावpृांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापा�लका सभेकडे 

पाठ�वणेत यावा. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०९४      �वषय fमांक – २१  

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- ड Xे_ीय काया@लय 

सुचक - मा.अFनता तापक1र                          अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  

संदभ@:-मा.Xे_ीय अ�धकार� यांच ेजावक f.डXे/३/का�व/२५५/२०१६  द.२१/३/२०१६ 

मा.Xे_ीय अ�धकार� यांनी �शफारस केले/माणे –  

मनपा+या ड Xेo_य काया@लय �थापmय �वभागाकडील Fन.नो.f.६-८/२०१५-१६ अ;वये /भाग 

f.४७ काळेवाडी येथील मुVय व अंतग@त र�mयावर�ल ख}डयांची हॉट�मUस पhदतीन े दgु�तीची 

कामे करणेकामी ठेकेदार म.ेिUल;सी क;�kUशन /ा.�ल Fन.र.g. ८,३९,४५९/- (अXर� र.g आठ 

लाख एकोणचाळीस हजार चारश े एकोणसाठ फUत) पेXा -०४.५०% कमी या मजूंर दराने र.g 

८,०१,६८३/- पयxत ठेकेदाराकडुन काम कgन घेणेस, तसेच Fनयमानुसार व Fन�वदेतील Fन�वदा अट� 

/माणे भाववाढ कलमानुसार मटेWरयल+या Fनधा@Wरत केलेNया बेसीक दरामhये कं_ाट कलावधीमhये 

झालेल� वाढ/घट दरानुसार फरकाची रUकम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह�ल. या अट�स अ�धन 

राहून mयांचेबरोबर करारनामा कgन घेणेत आलेला असुन कामाचा आदेश दे�यात आला असNयाने 

mयाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क;न घेणेत आलेले ऐनवेळचे 'वषय घेणेत आले – 
 

ठराव fमांक –१६०९५      �वषय fमांक – २२ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      

सुचक –मा.अ�मना पानसरे               अनुमोदक –मा. वैशाल� जवळकर 

संदभ@ :- मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव- 

वॉड@ f.३५ मधील जुनी भाजी मंडई पाडून दमुजल� भाजी मंडई इमारत बांधणे /कNप हा 

वै�श^टपुण@ असून �पपंर� �चचंवड शहरातून भोसर� पWरसरातील नागर�कां+या �^ट�ने महmवाचा 

आहे. सदर /कNपाच ेकाम तांo_क�^टया आराखडया/माणे कgन घेणे, कामावर  देखरेख करणे, 

mयांचे मोजमापे घेऊन देयक तयार करणे, �व�वध कामासाठs �व�वध खाmयां+या सम;वय बैठका 

घेणे इ. कामे चोखपणे होणे आवtयक आहे. /कNपाची वर�ल दैनं दन कामे पWरणामकारक 

होणेकWरता सदर /कNपासाठs Fन�वदा पtचात कामाकर�ता /कNप \यव�थापन सNलागार असणे 

अmयंत आवtयक आहे. याबाबीचा �वचार करता �वषयांDकत /कNप यश�वपणे  व तांo_क �^टया 

पुण@ होणेकामी Fन�वदा पtचात कामासाठs मे. पे\हटेक क;सलटंbस पुणे यांना /कNप \यव�थापन 

सNलागार (PMC) Pहणून नेमून mयांना /कNप Dकंमती+या १.३५%  फ1 + सेवाकर या दरान े फ1 

अदा करणेस मा;यता दे�यात येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०९६      �वषय fमांक – २३ 
 दनांक – २६/०४/२०१६        

सुचक –मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक –मा.वैशाल� जवळकर 

संदभ@:-मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव- 

 मे. अFनghद वै[य ऍड असो�सएbस यांची मनपा+या आDक@ टेUट पनॅेलवर नेमणुक करणेस 

व mयांना आDक@ टेUट �वषयक कामे व mया�वnपाची इतर कामे दे�यास व mयाकामी होणार� फ1 

आDक@ टेUट कैि;सलचे Fनयमानुसार व मनपा ठरवेल mया/माणे अदा करणेस व mयाकामी येणा-या 

/mयX खचा@स मा;यता देणेत येत आहे. सभावpृांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा/माणे 

काय@वाह� करणेत यावी. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 
 
 

ठराव fमांक –१६०९७      �वषय fमांक – २४ 

 दनांक – २६/०४/२०१६        

सुचक –मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक –मा.नारायण ब हरवाड े
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संदभ@:-मा.अ�मना पानसरे व मा.नारायण ब हरवाड ेयांचा /�ताव- 

 /भाग f.४० मधील एच.ए. कॉलनीतील सhया कंपनीची पWर�थीती हलाखीची असNयामुळे 

केलेNया खचा@चा परत फेडी+या कंपनी+या �वनंती प_ानुसार खाल�ल काम ेकर�यामागे लागणार� 
आ�थ@क तरतूद- 

१) �ेनेज लाईन जॉईन करणे व Wरपेअर करणे. 

२) पा�याची पाईपलाईन दnु�त व न�वन बस�वण.े 

३) र�mयाचे डांबर�करण करणे. 

४) �k�ट लाईट बस�वणे व दnु�ती करणे �k�ट लाईट महापा�लकेचे लाईनला जोडणे. 

५) बगीचे आहेत त ेदnु�त व इतर कामे 

६) डॉ.बाबासाहेबां+या पुत�यास मेघडंबर� बस�वणे व hयान hयाससाठs हॉल बांधणे. 

७) फुटपाथ व पेि\हंग Aलॉक बस�वणे �या सव@ कामांसाठs येणार� कमीत कमी एक कोट� 

प;नास लाखाची तरतूद परतफेडी+या कंपनी+या लेखी मागणीनुसार मंजूर करणेस मा;यता 

देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६०९८      �वषय fमांक – २५ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- जलशुhद�करण कQ 5 

सुचक –मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक –मा.वैशाल� जवळकर 

संदभ@:-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक f.जशुके/२/१०४/१०१६  द.२१/४/२०१६ 

 मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे – 

म.न.पा.चे पाणीपुरवठा योजना ट,पा f. 1 त े 4 योजनेअंतग@त  द.01.11.2015 ते 

31.10.2021 या एकूण 06 वष@ कालावधीकWरता मंजूर कोटा वा�ष@क 137.094 द.ल.घ.�म./माणे 

करारनामा करणेबाबत पाटबंधारे �वभागान े प_ f. ताथवडे शाखा/oब�स/ं41/सन 2016  द. 

28.03.2016 अ;वये  कळ�वल ेआहे. सदर करारनामा नुतणीकरण करणेकWरता सुरXा ठेव ब�क 

गरंॅट� �वgपात र.g. 2,54,37,696 /- (अXर� र.g. दोन कोट� चोप�ण लाख सदोतीस हजार 

सहाश ेशहा�णव फUत) आqण �सचंन पुऩ@�थापना खच@ र.g. 12,88,314 /- ( अXर� र.g. बारा 

लाख अwयाऐंशी हजार Fतनश ेचौदा फUत) पाटबंधारे �वभागास अदा करणेबाबत कळ�वले आहे. 

सदर रUकम शासन Fनयमा/माणे अदा करणे fम/ा,त आहे. म.न.पा.न े  द. 01.11.2009 ते 
31.10.2015 या कालावधीकWरता करारनाPयाकWरता र.g. 2,54,37,696 /- सुरXा ठेव ब�क ऑफ 

बडोदा कडील ब�क गरंॅट� �वgपात पाटबंधारे �वभागाकड े जमा करणेत आल� आहे सबब 

 द.01.11.2015 त े 31.10.2021 कालावधीकWरता करारनामा नुतणीकरण करणेकWरता सदर ब�क 

गरंॅट�चा कालावधी वाढ�वणे आवtयक आहे mयाकWरता येणारे आवtयक /शासक1य शुNक ब�क 
ऑफ बडोदा यांस अदा करणे आवtयक असNयाने सदरचा खच@ शुhद अशुhद जलउपसा कQ 5ाचे 

महसुल� खच@ लेखा�शषा@चे तरतूद�मधून टाकणेत येईल. पाणीपुरवठा अmयावtयक सेवा �वचारात 

घेता करारनामा नुतणीकरण करणेकWरता �सचंन पुऩ@�थापना खच@ र.g. 12,88,314 /- ( अXर� 
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र.g. बारा लाख अwयाऐंशी हजार Fतनश े चौदा फUत) मा.काय@कार� अ�भयंता, खडकवासला 

पाटबंधारे �वभाग यांस अदा करणेकामी तसेच ब�क गरंॅट�चा कालावधी वाढ�वणेकWरता येणारे 

आवtयक /शासक1य शुNक ब�क ऑफ बडोदा यांस अदा करणेस मा;यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

 

ठराव fमांक –१६०९९     �वषय fमांक – २६ 

 दनांक – २६/०४/२०१६     �वभाग- f1डा 

सुचक – मा.अ�मना पानसरे         अनुमोदक – मा.वैशाल� काळभोर 

संदभ@ :-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक क. f1डा/को-०९/का�व/११५/२०१६  द.२१/०४/२०१६ 

 मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे – 

�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लका माफ@ त उ;हाळी f1डा /�शXण �शबीर २०१६ चे आयोजन 

धम@वीर छ_पती संभाजी राजे f1डा संकुल, यमुनानगर येथील मैदानावर करणेस व mयाकामी 

�व�वध f1डा सा हmय खरेद�कामी र.n.८६,१४२/-(अXर� र.n.शहाऐंशी हजार एकश ेबेचाळीस फUत) 

चे खचा@स मा;यता दे�यात येत आहे.  

      सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६१००       �वषय fमांक – २७ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग- इ Xे_ीय काया@लय 

सुचक – मा.अ�मना पानसरे          अनुमोदक – मा.वैशाल� काळभोर 

संदभ@ :-मा.महापा�लका आयुUत यांचे जावक क.इ/�था/का�व/०९/८४४/२०१६  द.२२/०४/२०१६ 

मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे – 

 वॉड@ f.३५ भोसर� स. नं.१ मhये आंतररा^k�य कु�ती /�शXण कQ 5 इमारत बांधणेकामी 

कामाचे Fन�वदा पुव@ कामाकWरता आDक@ टेUचरल सि\ह@सेस मे.�म�लदं Dकरदp, Fनयोजन क;सNटंट, 

पुणे हेच पुर�वत आहेत. या बाबीचा �वचार करता /कNप यश�वीपण े व तांo_क�^टया पुण@ 

होणेकामी Fन�वदा पtचात कामासाठs मे. �म�लदं Dकरदp, Fनयोजन क;सNटंट, पुणे यांना /कNप 

सNलागार (PMC) Pहणून नेमनू mयांना /कNप Dकंमती+या १.३५% या दराने फ1 अदा करणेस 

मा;यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६१०१      �वषय fमांक – २८  

 दनांक – २६/०४/२०१६        
सुचक –मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक –मा.वैशाल� जवळकर 

संदभ@:-मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव- 
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मनपा+या झोFनपु �थापmय �वभागाकडे Fन�वदा नोट�स f.२/६५-२०१५-१६ अ.f.४३ अ;वये 

लांडेवाडी झोपडपbट�तील अंतग@त गNल� बोळाचे कॉf1ट�करण करणे/पे\ह�ंग Aलॉक बस�वणे व 

इतर �थापmय �वषयक कामे करणे ठराव f. १५२१७  द. १७/०२/२०१६ अ;वये मे. �ीयश 
क;�kUशन (Fन�वदा र.n. ९,३३,६२०/-) पेXा ४% कमी या दराने ठेकेदाराकडून Fन�वदा मंजूर 

दरान ेर.n. ८,९६,२७५/- पयxत काम करणेस मा;यता दे�यात आलेल� आहे. शहरातील नागWरकांना 

�व+छ पया@वरण व चांगले आरोZय �मळावे यासाठs कQ 5शासनाने �व+छ भारत �मशन अंतग@त 

\यिUतगत घरगुती शौचालय बांधणे (IHHL) यासाठs धोरण Fनिtचत केले आहे. सदर धोरणाची 

अंमलबजावणी कर�ता शासनFनण@य f. �वभाअ २०१५//.f.२३/न�व/३४  दनांक १५/५/२०१५ अ;वये 

Fनद�श दे�यात आलेल ेआहे. सदर योजनेअंतग@त कौटंुoबक \यिUतगत सौचालय नाह�. mयासाठs 

बांधणे व जलFनसा:रण न�लका उपलAध कnन देणे बंधनकारक आहे.  

mयामुळे संपुण@ लांडेवाडीत व बालाजीनगर झोपडपbट�त �ेनेज लाईन टाक�याचे काम चालू 

आहे.  झोपडपbट�तील र�त े खणNयामुळे डांबर� र�mयाची दरुव�था झाल� आहे. सदर डांबर� 

र�mयावर�ल चर WBM व BBM कnन resurfing करणे आवtयक आहे. तसेच काह�  ठकाणी 

Aलॉक ऐवजी सव@_ कॉf1ट पेि\हंग कnन सदरहू र�mयांची दnु�ती करणे आवtयक आहे. व काह� 

 ठकाणी Aलॉक बस�वणे आवtयक  ठकाणी गटस@ व बंद पाईप गटस@,  चQबस@ तथा इतर 

अनुषं�गक दnु�ती करणे आवtयक आहे. तसेच सदर झोपडपbट�मधील र�mया+या दnु�तीची 

\या,ती पाहता सदरचे कामाचे सुधार�त अंदाजप_क तयार करणे व mया/माणे काम करणे 

आवtयक आहे. याकामी वाढ�व खच@ र.n. ३१,००,०००/- सह उपरोUत कामाचे सुधार�त 

अंदाजप_क तयार करणेत आले असून mयास एकुण ४१,००,०००/- इतका खच@ येत आहे. 

mया/माणे उपरोUत कामे करणेस व mयाकामी येणा-या सुधार�त अंदाजप_क1य खच@ र.n. 

४१,००,०००/- यांस मा.शहर सुधारणा स�मती यांचेकडून सद�य ठराव f. ६४  द. २१/४/२०१६ 

अ;वये मा;यता �मळाल� आहे. mयामुळे उपरोUत कामा+या Fन�वदा मंजूर दरान े र.n. 

३९,३६,०००/- इतUया रUकमेपयxत काम करणेस Pहणजेच र.n. ३९,३६,०००-८,९६,२७५ = र.n. 

३०,३९,७२५ इतUया वाढ�व खचा@स मा;यता देणेत येत आहे आqण mया/माणे Fन�वदा मंजूर दराने 

करारनामा करणेस मा;यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६१०२       �वषय fमांक – २९ 
 दनांक – २६/०४/२०१६        

सुचक – मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाल� जवळकर 

संदभ@:-मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव- 

 मनपा+या झोFनपु �थापmय �वभागाकडे Fन�वदा नोट�स f. १/७७-२०१५-१६ अ.f.४५ 
अ;वये नागसेननगर झोपडपbट�तील �थापmय कामाची देखभाल दnु�ती करणेकामी ठराव 

f.१३३३८  द. १०/११/२०१५ अ;वये मे.\यंकटेtवरा क;�kUशन (Fन�वदा र.n.९,३३,३१५/-) पेXा 

६% कमी या दरान े ठेकेदाराकडून Fन�वदा मंजूर दरान े र.n. ८,७७,३१६/- पयxत काम करणेस 
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मा;यता दे�यात आलेल� आहे. शहरातील नागWरकांना �व+छ पया@वरण व चांगल ेआरोZय �मळावे 

यासाठs कQ 5शासनाने �व+छ भारत �मशन अंतग@त \यिUतगत घरगुती शौचालय बांधणे (IHHL) 

यासाठs धोरण Fनिtचत केले आहे. सदर धोरणाची अंमलबजावणी कर�ता शासनFनण@य f. 
�वभाअ २०१५//.f.२३/न�व/३४  दनांक १५/५/२०१५ अ;वये Fनद�श दे�यात आलेले आहे. सदर 

योजनेअंतग@त कौटंुoबक \यिUतगत सौचालय नाह�. mयासाठs बांधणे व जलFनसा:रण न�लका 

उपलAध कnन देण ेबंधनकारक आहे. 

mयामुळे संपुण@ नागसेनगर झोपडपbट�त �ेनेज लाईन टाक�याचे काम चालू आहे.  

झोपडपbट�तील र�त े खणNयामुळे तथेे Aलॉक ऐवजी सव@_  कॉf1ट पेि\हंग कnन सदरहू 

र�mयांची दnु�ती करणे आवtयक आहे. व काह�  ठकाणी Aलॉक बस�वणे आवtयक  ठकाणी 

गटस@ व बंद पाईप गटस@ तथा इतर अनुषं�गक दnु�ती करणे आवtयक आहे. नागसेननगर 

मधील र�mया+या दnु�तीची \या,ती पाहता सदरचे कामाचे सुधार�त अंदाजप_क तयार करणे व 

mया/माणे काम करणे आवtयक आहे. याकामी वाढ�व खच@ र.n. ३१,००,०००/- सह उपरोUत 

कामाचे सुधार�त अंदाजप_क तयार करणेत आले असून mयास एकुण ४१,००,०००/- इतका खच@ 

येत आहे. mया/माणे उपरोUत कामे करणेस व mयाकामी येणा-या सधुार�त अंदाजप_क1य खच@ 

र.n. ४९,००,०००/- यांस मा.शहर सुधारणा स�मती यांचेकडून सद�य ठराव f.५३  द.१६/२/२०१६ 

अ;वये मा;यता �मळाल� आहे. mयामुळे उपरोUत कामा+या Fन�वदा मंजूर दरान े र.n. 

३८,५४,०००/- इतUया रUकमेपयxत काम करणेस Pहणजेच र.n. ३८,५४,००० - ८,७७,३१६ = र.n. 

२९,७६,६८४ इतUया वाढ�व खचा@स मा;यता देणेत येत आहे आqण mया/माणे Fन�वदा मंजूर दराने 

करारनामा करणेस मा;यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६१०३      �वषय fमांक – ३० 

 दनांक – २६/०४/२०१६        

सुचक –मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक –मा.वैशाल� जवळकर 

संदभ@:-मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव- 

 मनपा+या झोFनपु �थापmय �वभागाकडे Fन�वदा नोट�स f.२/६५-२०१५-१६ अ.f.४५ अ;वये 

महाmमा फुलेनगर झोपडपbट�मधील गटाराची दnु�ती करण ेव इतर �थापmय �वषयक कामे करणे 

ठराव f.१५२२६  द.१७/२/२०१६ अ;वये मे.�ीयश क;�kUशन (Fन�वदा र.n. ९,३०,९७०/-) पेXा 
४% कमी या दरान े ठेकेदाराकडून Fन�वदा मंजूर दरान े र.n. ८,९३,७३१/- पयxत काम करणेस 

मा;यता दे�यात आलेल� आहे. शहरातील नागWरकांना �व+छ पया@वरण व चांगल ेआरोZय �मळावे 

यासाठs कQ 5शासनाने �व+छ भारत �मशन अंतग@त \यिUतगत घरगुती शौचालय बांधण े(IHHL) 

यासाठs धोरण Fनिtचत केले आहे. सदर धोरणाची अंमलबजावणी कर�ता शासन Fनण@य f. 
�वभाअ २०१५//.f.२३/न�व/३४  दनांक १५/५/२०१५ अ;वये Fनद�श दे�यात आलेले आहे. सदर 

योजनेअंतग@त कौटंुoबक \यिUतगत सौचालय नाह�. mयासाठs बांधणे व जलFनसा:रण न�लका 

उपलAध कnन देण ेबंधनकारक आहे. 
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mयामुळे संपुण@ महाmमा फुलेनगर झोपडपbट�त �नेेज लाईन टाक�याचे काम चालू आहे.  

झोपडपbट�तील र�त ेखणNयामुळे काह�  ठकाणी Aलॉक ऐवजी सव@_ कॉf1ट पेि\हंग कnन सदरहू 

र�mयांची दnु�ती करणे आवtयक आहे. व काह�  ठकाणी Aलॉक बस�वणे आवtयक  ठकाणी 
गटस@ व बंद पाईप गटस@, चQबस@ तथा इतर अनुषं�गक दnु�ती करणे आवtयक आहे. तसेच सदर 

झोपडपbट�मधील र�mया+या दnु�तीची \या,ती पाहता सदरचे कामाचे सुधार�त अंदाजप_क तयार 

करणे व mया/माणे काम करणे आवtयक आहे. याकामी वाढ�व खच@ र.n. २५,००,०००/- सह 

उपरोUत कामाचे सुधार�त अंदाजप_क तयार करणेत आले असून mयास एकुण ३५,००,०००/- 

इतका खच@ येत आहे. mया/माणे उपरोUत कामे करणेस व mयाकामी येणा-या सधुार�त 

अंदाजप_क1य खच@ र.n. ३५,००,०००/- यांस मा.शहर सुधारणा स�मती यांचेकडून सद�य ठराव 

f.६३  द.२१/४/२०१६ अ;वये मा;यता �मळाल� आहे. mयामुळे उपरोUत कामा+या Fन�वदा मंजूर 

दरान े र.n. ३३,६०,०००/- इतUया रUकमेपयxत काम करणेस Pहणजेच र.n. ३३,६०,००० - 

८,९३,७३१ = र.n. २४,६६,२६९ इतUया वाढ�व खचा@स मा;यता देणेत येत आहे आqण mया/माणे 

Fन�वदा मंजूर दरान ेकरारनामा करणेस मा;यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६१०४      �वषय fमांक – ३१ 

 दनांक – २६/०४/२०१६        

सुचक –मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक –मा.वैशाल� जवळकर 

संदभ@:-मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा /�ताव- 

 मनपा+या झोFनपु �थापmय �वभागाकडे Fन�वदा नोट�स f.२/६५-२०१५-१६ अ.f.८ अ;वये 

शांतीनगर झोपडपbट�मधील अंतग@त गNल� बोळाचे कॉfं1ट�करण करणे पेि\हंग Aलॉक बस�वणे व 

इतर �थापmय �वषयक कामे करणे ठराव f.१५२२३  द.१७/२/२०१६ अ;वये मे.�ीयश क;�kUशन 

(Fन�वदा र.n. ९,३३,६२०/-) पेXा ४% कमी या दराने ठेकेदाराकडून Fन�वदा मंजूर दराने र.n. 

८,९६,२७५/- पयxत काम करणेस मा;यता दे�यात आलले� आहे. शहरातील नागWरकांना �व+छ 

पया@वरण व चांगले आरोZय �मळावे यासाठs कQ 5शासनान े �व+छ भारत �मशन अंतग@त 

\यिUतगत घरगुती शौचालय बांधणे (IHHL) यासाठs धोरण Fनिtचत केले आहे. सदर धोरणाची 

अंमलबजावणी कर�ता शासन Fनण@य f. �वभाअ २०१५//.f.२३/न�व/३४  दनांक १५/५/२०१५ 

अ;वये Fनद�श दे�यात आलेले आहे. सदर योजनेअंतग@त कौटंुoबक \यिUतगत सौचालय नाह�. 
mयासाठs बांधणे व जलFनसा:रण न�लका उपलAध कnन देणे बंधनकारक आहे. 

mयामुळे संपुण@ शांतीनगर झोपडपbट�त �ेनेज लाईन टाक�याचे काम चालू आहे.  

झोपडपbट�तील र�त ेखणNयामुळे डांबर� र�mयाची दरु\य�था झाल� आहे. सदर डांबर� र�mयातील 

चर WBM व BBM कnन resurfing करणे आवtयक आहे. तसेच काह�  ठकाणी Aलॉक ऐवजी 
सव@_ कॉfं1ट पेि\हंग कnन सदरहू र�mयांची दnु�ती करणे आवtयक आहे. व काह�  ठकाणी 

Aलॉक बस�वणे आवtयक  ठकाणी गटस@ व बंद पाईप गटस@, चQबस@ तथा इतर अनुषं�गक दnु�ती 

करणे आवtयक आहे. तसेच सदर झोपडपbट�मधील र�mया+या दnु�तीची \या,ती पाहता सदरचे 
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कामाचे सुधार�त अंदाजप_क तयार करणे व mया/माणे काम करण े आवtयक आहे. याकामी 

वाढ�व खच@ र.n. १५,००,०००/- सह उपरोUत कामाचे सुधार�त अंदाजप_क1य खच@ र.n. 

२५,००,०००/- ( यापुवaची /शासक1य मा;य र.n. १०,००,०००/- वाढ�व र.n. १५,००,०००/- एकुण 
२५,००,०००/- ) इतका खच@ येत आहे. mया/माणे उपरोUत नमुद कामे करणेस व mयाकामी येणा-

या सधुार�त अंदाजप_क1य र.n. २५,००,०००/- यांस मा.शहर सुधारणा स�मती यांचेकडून सद�य 

ठराव f.६२  द.२१/४/२०१६ अ;वये मा;यता �मळाल� आहे. mयामुळे उपरोUत कामा+या Fन�वदा 

मंजूर दराने र.n. २४,००,०००/- इतUया रUकमेपयxत काम करणेस Pहणजेच र.n. २४,००,००० - 

८,९६,२७५ = र.n. १५,०३,७२५/-  इतUया वाढ�व खचा@स मा;यता देणेत येत आहे आqण 

mया/माणे Fन�वदा मंजूर दरान ेकरारनामा करणेस मा;यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६१०५      �वषय fमांक – ३२ 

 दनांक – २६/०४/२०१६        

सुचक – मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाल� जवळकर 

संदभ@:- मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा  /�ताव- 

 मा.�थायी स�मती ठराव f. १६०३२  दनांक २०/४/२०१६ मधील “मे. माऊल� एंटर/ायजेस” 

हा मजकूर वगळ�यात येवून mयाऐवजी “मे. तावरे क;�kUशन कंपनी” हा मजकूर समा�व^ट 

कर�याची दnु�ती करणेस मा;यता देणेत येत आहे. यावी. 

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६१०६      �वषय fमांक – ३३ 

 दनांक – २६/०४/२०१६        

सुचक – मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाल� जवळकर 

संदभ@:- मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा  /�ताव- 

 �पपंर� �चचंवड मनपा ह[द�त मे. शशांक फडके आDक@ टेUट यांनी शासक1य व खाजगी 

�वnपाची मोwया /माणात उNलेखनीय /कNपाचे Fनयोजन कnन पुण@mवास वा�तवास नेले आहे. 

mयां+या अनुभवाचा व या Xे_ातील mयां+या Mानाचा म.न.पा.स नहेमीच फायदा झाला आहे. 

mयांची मनपा+या आDक@ टेUट पनॅेलवर FनयुUती कर�यात आल� होती. mयास मा.�थायी स�मती 
ठराव f. ७७८२  द. २२/८/२०१४ रोजीचा ठराव अ;वये सन २०१४-१७ या कालावधीत कर�ता 

मुदतवाढ दे�यात आल� आहे. सदर FनयुUती आDक@ टेUट Pहणून कर�यात आलेल� आहे. सदर 

/कNपाच े Fन�वदा पtचात कामाकर�ता तसचे /कNपाचे दैनं दन \यव�थापन करणेकWरता /कNप 

\यव�थापन सNलागार Pहणून नेमणूक करणेस व mयाकWरता पनॅेल+या अट� व शतa नुसार 
करारनामा कnन /कNप खचा@+या रUकमे+या १.३५% फ1 अदा करणेस मा;यता देणेत येत आहे. 

सदर कामाकWरता कोणतेह� कर �वतं_पणे देणते येणार नाह�. तसेच सदरचे Fनण@य मा;य 

असलेस /भाग f. १७ मhये आकुडa ¡डि�kUट सQटरचा भुखंड �वकसीत करणेकWरता Fनयोजन 
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करणेकWरता आDक@ टेUट Pहणून FनयुUती करणे व Fन�वदा पtचात कामाकWरता /कNप 

\यव�थापन सNलागार Pहणून FनयुUती देणेस मा;यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 
---------- 

ठराव fमांक –१६१०७      �वषय fमांक – ३४ 

 दनांक – २६/०४/२०१६       

सुचक – मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक – मा.वैशाल� जवळकर 

संदभ@:- मा.अ�मना पानसरे व मा.वैशाल� जवळकर यांचा  /�ताव- 

�पपंर� �चचंवड मनपा+या आDक@ टेUट पनॅेलवर वा�तु�वशारद Pहणून मे.शशी /भ ूअँड असो. 

यांची नेमणूक करणेत आलेल� आहे. मनपा माफ@ त आकुडa आरXण f. २७१ अ येथे १०० खाटांचे 

सुस�ज nZणालय बांध�याचे Fनयोिजत आहे. तथा�प मे. शशी /भू अँड असो. यांचा मनपा 

/कNप कामातील पुव@ अनुभव व कौशNय लXात घेता आकुडa nZणालय बांधणेकामासाठs व 

वा�तु�वशारद (Architect)  व /कNप \यव�थापन सNलागार (PMC) Pहणून नेमणूक करणे तसेच 

मे. शशी /भू अँड असो. यांना मनपा /च�लत दरा/माणे Fन�वदापुव@ व Fन�वदा पtचात कामासाठs 

वा�तु�वशारद  (Architect)  व /कNप \यव�थापन सNलागार (PMC) Pहणून पनॅल+या अट� व 

शतaनुसार करारनामा कnन /कNप Dकंमती+या २.००% + १.३५% या दराने फ1 अदा करणेस 

मा;यता देणेत येत आहे.सभावpृांत कायम हो�याची वाट न पाहता ठरावा/माणे काय@वाह� करणेत 

यावी.  

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 

ठराव fमांक –१६१०८      �वषय fमांक – ३५ 

 दनांक – २६/०४/२०१६      �वभाग - Dfडा    

सुचक –मा.अ�मना पानसरे     अनुमोदक –मा.वैशाल� जवळकर 

संदभ@:- मा.महापा�लका यांचे जा.f. Dfडा/७अ/का�व/२९६/२०१६  द. २६/४/२०१६ 

 मा.महापा�लका आयुUत यांनी �शफारस केले/माणे- 

�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लके+या वतीने इं¡डयन बॉडी oबिNडगं अँड Dफटनेस फेडरेशन 

महारा^k बॉडी oबNडस@ असो�सएशन यांचे मा;यतनेे व �पपंर� �चचंवड अमे+युअर बॉडी oबिNडंग 

असो�शएसन यांचे सहकाया@ने  द. ३० ए�/ल व १ मे २०१६ या काळात डॉ. हेगडेवार f1डा संकुल 
मासुळकर कॉलनी �पपंर�-४११ ०१८ येथे माजी महापौर कै.�भकु वाघेरे पाट�ल ५६ वी महापौर 

चषक रा^k�य बॉडी oबिNडंग �पधा@ २०१६-१७ आयोिजत करणेस व mयाकामी येणा-या अंदाज े

एकुण र.n. २८,६५,५००/- चे खचा@स अथवा /mयX येणा-या खचा@स मा;यता देणेत येत आहे व 

सदर+या खचा@तील �थापmय �वषयक खचा@तील �थापmय �वषयक खच@ र.n. ३,००,०००/- हा 
�थापmय �वभाग संब�धत /भाग व �व[युत �वषयक खच@ र.n. १,५०,०००/- हा खच@ �व[युत 

�वभाग संबं�धत /भाग यांचे लेखा�शषा@तून खचa टाकणेस व उव@Wरत खच@ र.n. २४,१५,५००/- f1डा 
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�वभागाचे महापौर चषक �व�वध Dfडा �पधा@ या लेखा�शषा@वर खचa टाकणेस तसेच वेळ अपुरा 

असNयाने �पधा@नुषंगांन े मडेNस kॉफ1स स;मान �च;हे, ¢लेUस, बँनर थेट पhदतीन े खरेद� 

करणेस व /माणप_ े Fनम_ंण पo_का इ. भांडार �वभागाकडून कnन घेणेस मा;यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवा@नुमत ेमा;य झाला. 

---------- 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपNयाचे जा हर केले. 
 
 
 

   (आसवाणी <हरानंद ऊफ�  ड@ब ूCकमतराम) 

  सभापती 
 �थायी स�मती 

�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लका 

 �पपंर� - ४११ ०१८. 
 

�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लका,  

�पपंर� - ४११ ०१८ नगरस�चव �वभाग, 

fमांक - नस/११/का�व/९१८/२०१६ 

 दनांक –  २८/०४/२०१६     
                                                                          

                                                                            

                                              नगरस9चव 

�पपंर� �चचंवड महानगरपा�लका 

�पपंर� - ४११ ०१८. 
 

 

/त - सव@ संबं�धत शाखा/मुख व शाखा�धकार� यांचेकडे  

      पुढ�ल योZय mया काय@वाह�साठs रवाना. 

 

 


