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िपंपरीिचंचवडमहानगरपािलका, 
िपंपरी-४११०१८ 
नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/३/कािव/१९१०/२०२१. 

िदनांक-१७/१२/२०२१. 
 

ित, 
मा. ----------------------------------------------------------, 
सद , थायी सिमती, 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी-४११०१८.  
  
  िवषय- िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक 

सभा िदनांक.२२/१२/२०२१ रोजी आयोिजत केलेबाबत. 
 
महोदय/ महोदया, 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा बुधवार, िदनांक 

२२/१२/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके ा शासकीय इमारती मधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर िवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-
२०२०/ . .७६/निव-१४ िद.२२ ऑ ोबर २०२१ अ ये आयोिजत करणेत आलेली आहे. सोबत 
सभेची कायपि का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ही िवनंती. 

 
आपला िव ासू, 

 
 

 
 

(उ ास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 

िपंपरी - ४११०१८. 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 

२)  कायालयीन नोटीस बोड 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी-४११०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायपि का मांक – २५४ 
 
िदनांक-२२/१२/२०२१                                   वेळ दु.०२.३० वा. 
 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. थायी सिमतीची सा ािहक सभा बुधवार,              
िदनांक २२/१२/२०२१ रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके ा शासकीय इमारती मधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील प  
.कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ िद.२२ ऑ ोबर २०२१ अ ये आयोिजत करणेत आलेली 

आहे.सभेत खालील कामकाज होईल.  
---------- 

िवषय .१) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .२ िद.०२/१२/२०२१ नुसार महारा  रा  

शासना ा आदेशानुसार रा ातील सव शाळा सु  हो ाबाबत संकेत दे ात 
आलेले आहेत. तथािप, कोिवड-१९ ा आजारािवषयी अजूनही िव ाथ  व 
पालक यां ाम े भीती कायम आहे. ामुळे पालकांना ां ा पा ास शाळेत 
पाठिव ाबाबत िभती िनमाण झाली आहे. िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका सव 

ाथिमक शाळांम े ब तेक िश ण घेणारे िव ाथ  हे गरीब प र थतीतून येत 
असतात णून मुलां ा आरो ा ा ीने महानगरपािलके ा शाळांम े 
िव ाथाना मोफत आरो  सेवा दे ात यावी ाच अनुषंगाने मे. 
आर.एच.डी.हे केअर ा. िल. सं थेने िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
शाळतील िव ाथाना आरो  सेवा पुरिव ाबाबतचा ाव िदलेला असून ित 
िव ाथ  र. . ३५००/- कळिवले आहे.तरी िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा 
िपंपळे गुरव व वैदुव ी ाथिमक शाळांमधील एकूण १३०८ िव ाथासाठी 

ायोिजक त ावावर मे. आर.एच.डी.हे केअर ा. िल. यांना आरो  सेवा 
पुरिव ाबाबत काम दे ास मा ता देणेस तसेच सदर शाळमधील िव ाथाना 
आरो  सेवा पुरिव ाक रता र. . ४५,७८,०००/-(अ री र. .पंचेचाळीस 
लाख अ ाह र हजार फ ) चे येणा या  खचास मा ता देणे बाबत 
िवचार करणे.  

(िद.२२/१२/२०२१ चे सभेत घेणे ा िनणया माणे) 
 
 
िवषय .२) मा. मिहला व बालक ाण सिमती सभा ठराव .४ िद.२५/११/२०२१ नुसार   

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा सव बालवाडीमधील मुलांना अ िम  

फाऊंडेशन व स ा ी आदीवासी मिहला ित ान या दोन सं थामाफत पोषक 

आहार देणेस व पोषक आहार वाटप करणे, आहारावर गुणव ा िनयं ण करणे  
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          इ ादी कामे िश ण मंडळ िवभागामाफत कर ास व याकामी आव क 

असणारी तरतुद नागरव ी िवकास योजना िवभागाने उपल  क न दे ास 
मा ता देणेकामी िवचार करणे.  

(िद.२२/१२/२०२१ चे सभेत घेणे ा िनणया माणे) 
 

िवषय .३) िचंचवड, भोसरी व िपंपरी िवधानसभा मतदारसंघातील मनपा ह ीम े िपंपरी 
िचंचवड महानगरपािलकेकडुन िविवध उ ाणपुलाची उभारणी करणेत आलेली 
आहे. सदर उ ाणपुलांचे  अ थेटीक फसाड लायटी ंग ारे  सुशोिभकरण करणेस 
मे.एस.बी.ए.अिकटे  व िडसाईनर ा.िल यांचेकडुन खालील तीनही कामांना 
१.२५% (िनिवदा पुव कामासाठी िनिवदा र मे ा ०.८%व िनिवदा प ात 
कामासाठी कामाचे िबल र मे ा ०.४५% ) इतका लघु म कमी दर ा  

झाले आहे. 

  उपरो  तीनही कामांस मे.एस.बी.ए.अिकटे  व िडसाईनर ा.िल यांची 
क  स ागार णुन नेमणुक करणेस व ापोटी िनिवदा पुव कामासाठी 

०.८% व िनिवदा प ात कामासाठी ०.४५%अस ेएकुण १.२५% या दराने रीतसर 
करारनामा क न नेमणुक करणे कामी मा ता देणेबाबत िवचार करणे.  

(िद.२२/१२/२०२१ चे सभेत घेणे ा िनणया माणे) 
 
 

अ.  कामाचे नाव 
िनिवदा पुव 
कामाचा  दर

िनिवदा प ात 
कामाचा  दर  

एकुण 

 

 

१ 

िचंचवड िवधानसभा मतदारसंघातील महा ा ोितबा 
फुले उ ाणपुल, जगताप डेअरी उ ाणपुल, काळेवाडी 
येथील नानासाहेब धमािधकारी उ ाणपुल, िचंचवडगाव 
येथील पवनानदीवरील पुल, डांगे चौकातील िशवछ पती 
िशवाजी महाराज उ ाणपुल व रावेत येथील बा े ट 
ि ज इ. यांचे अ थेटीक फसाड लायटी ंग करणे व 
अनुषंगीक कामे करणे 

 

 

 

०.८% 

 

 

 

०.४५% 

 

 

 

१.२५ % 

 

२ 

िपंपरी िवधानसभा मतदारसंघातील मदर टेरेसा 
उ ाणपुल, मधुकर पवळे उ ाणपुल, नािशक फाटा 
येथील जे.आर.डी.टाटा उ ाणपुल इ. यांचे अ थेटीक 

फसाड लायटी ंग करण ेव अनुषंगीक कामे करणे. 

 

०.८% 

 

०.४५% 

 

१.२५ % 

 

३ 

भोसरी िवधानसभा मतदारसंघातील राजमाता िजजाऊ 

उ ाणपुल, राजमाता िजजाऊ कमान, राजष  शा  

महाराज उ ाणपुल इ. यांचे अ थेटीक फसाड लायटी ंग 
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. 

 

०.८% 

 

०.४५% 

 

१.२५ % 
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िवषय .४) अ  व व थापकीय संचालक यांचे कडील प  ं .पीएमपीएमएल/ 
मुलेिवअ/३३७८, िदनांक ०१/१२/२०२१ अ ये सन २०२०-२१ची अंदाजीत संचलनतूट 
र. .४९४.१७ कोटी गृहीत ध न िपं.िचं.म.न.पा. ा ४०% ािम  

िह ानुसार संचलन तूटीचा िह ा १९७.६७ कोटी नमूद केला असून िडसबर 
२०२१ क रता र. .१६,४७,००,०००/- संचलनतूटीचे ावे अशी िवनंती केली 
आहे.िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात 
पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर एकूण तरतूदर. .२३८.२१ कोटी करणेत 
आली असून याम े संचलनतूट १६५.७१ कोटी िविवध कारचे पासेस 
र. .२.५० कोटी व बसेस खरेदी र. .७०.०० कोटी असा अपे ीत खच 
गृहीत धर ात आलेला आहे. सदर र मेतून माहे िडसबर 
२०२१ क रता र. .१२,००,००,०००/-(अ री.र. .बारा कोटी फ ) सन २०२०-२१ 

ा अंदािजत संचलनतूटीचे लेखाप र ण होऊन तूट कायम होईपयत माहे िडसबर 
२०२१ म े अदा करावयाचे अस ाने व सदरची बाब आिथक पाची 
अस ाने मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

(िद.२२/१२/२०२१ चे सभेत घेणे ा िनणया माणे) 
 

िवषय .५)   मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 51/2/2021-22 अ ये भाग २६. 
वाकड िपंपळे िनलख रोड लगतची जागा येथे िलिनअर गाडन िवकिसत करणे. 
कामी मे. शंकर पांडुरंग बजबलकर िन.र. .9999969/- (अ री र म पये 
न ा व लाख नऊ हजार नऊशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल 
टे ी ंग चाजस वगळून र. .9851759/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 

ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .9851759/- पे ा 29.99%कमी 
णजेच र. .6897216 /- +रॉय ी चाजस र. .241920/- मटे रयल टे ी ंग 

चाजस र. .148210/- = एकुण र. .7287346 /- पयत काम क न घेणेस 
आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर 
अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .६) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .51/01/2021-22 अ ये ल ीबाई 
बारणे उ ानाचे नुतनीकरण करणे. कामी नराळे िव ु िवठोबा. 
िन.र. .8137855/- (अ री र म पये ए या शी लाख सदतीस हजार आठशे 
पंचाव  फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून 
र. .7960355/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7960355/- पे ा 31.32% कमी णजेच 
र. .5467172/- +रॉय ी चाजस र. .193655/- मटे रयल टे ी ंग चाजस 
र. .177500/- = एकुण र. .5838327/- पयत काम क न घेणेस आिण 
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िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .७)  मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .57/18/2021-22 अ ये भाग .१४ 
मधील काळभोरनगर िचंचवड ेशन व इतर प रसरातील पे ी ंग ॉक, ॉम 
वॉटर लाईनची दु ीची कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)कामी 
M/s.BHALERAO CONSTRUCTION िन.र. .4955200/- (अ री र म 

पये एकोणप ास लाख पं ाव  हजार दोनशे पये फ ) मधुन रॉय ी व 
मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .4935594/- वर िनिवदा दर मागिवणेत 
आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4935594/- 
पे ा 38.85% कमी णजेच र. .3018116 /- +रॉय ी चाजस र. .29169/- 
मटे रयल टे ी ंग चाजस र. .19606/- = एकुण र. .3066891/- पयत काम 
क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े 
कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .८) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .57/3/2021-22 अ ये भाग .१० 
म े निवन कलर पे ी ंग ॉक बसिवणे, फुटपाथ करणे व दुभाजक बसिवणे  व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी) कामी M/s Zunjar 
Construction िन.र. .6499968/- (अ री र म पये चौस  लाख न ा व 
हजार नऊशे अडुस  फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून 
र. .6480362/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .6480362/- पे ा 37.55% कमी णजेच 
र. .4046986/- +रॉय ी चाजस र. .35349/- मटे रयल टे ी ंग चाजस 
र. .19606/- = एकुण र. .4101941 /- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय .९)   मनपाचे उ ान/वृ संवधन िवभागाकडील िनिवदा नोटीस .६/२०२०-२१ बाब 
.०२ अ ये से.नं.२७ नसरी वतळवडे गायरान गअ नं.१ब येथे शेणखत 

पुरिवणे  कामी मे.तुषार कं न(िनिवदा र म पये-९,७६,५००/-)(अ री 
र. .नऊ लाख शहा र हजार पाचशे  फ )पे ा १५.०८५ %या कमी दराची 
िनिवदा मंजुर दराने ६ मिहने कालावधीसाठी येणारा खच र म पये-८,२९,२००/- 
(अ री र. .आठ लाख एकोणतीस हजार दोनशे फ ) माणे कृत क न 
िनिवदेतील िनयम अटी/शत स अिधन रा न करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आलेला असुन ानुसार येणारे खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .१०) मनपाचे उ ान/वृ संवधन िवभागाकडील िनिवदा नोटीस . ७/२०२०-२१ अ ये 

से.नं.२७ नसरी व तळवडे गायरान गअ नं.१ब येथे पोयटामाती पुरिवणे कामी 
मे.तुषार कं न(िनिवदा र म पये-९,७७,५५०/-)(अ री र. .नऊ 
लाख स ाह र हजार पाचशे प ास फ )पे ा-१५.०६ %या कमी  दराची 
िनिवदा मंजुर दराने ६  मिहने कालावधीसाठी येणारा खच र म पये-
८,३०,३३१/-(अ री र. .आठ लाख तीस हजार तीनशे एकतीस फ ) माणे 

कृत क न िनिवदेतील िनयम अटी/शत स अिधन रा न करारनामा क न 
काम क न कामाचा आदेश देणेत आलेला असुन ानुसार येणारे खचास 
मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .११) मनपाचे िवद्युत िवभागासाठी आव क िविवध पो  सािह  खरेदीबाबत  ई 

िनिवदा .07/2021-22 अ ये तीन िनिवदा ा  झा ा आहेत. यापैकी ा  
लघु म िनिवदाका मे.कतु  इले ीक  अ  एंटर ायजेस यांचे बाब .1 ते 
2 एकुण 02 बाबी सािह ाचे लघु म दर एकुण र. .712500/- हे 
अंदाजप कीय  दर र. .704425/- पे ा 1.14%ने जा  असून +10% माणापे ा 
कमी अस ाने सदर दर कृत कर ात आलेले आहेत. यानुसार सदर 
लघु म िनिवदाकार यांचेबरोबर करारनामा क न ांना पुरवठा आदेश िनगत 
करणेची कायवाही करणेत आली आहे. या माणे केले ा कायवाहीचा िवषय 
अवलोकन करणे.  

िवषय .१२)         मनपाचे ह े ि य कायालय अंतगत जुनी सांगवी  पीड ुडी रोड य़ेथे मनपा तफ   
निवन पथ िदवे उभारणेत आलेले आहेत. पुव  तेथील िदवे अंतगत सिकट वर 
जोडले होते परंतु न ाने उभार ात आलेले िद ांचा िवद्युत भार वाढला 
असलेने पुव चा िमटरवर लोड वाढ ाची श ता ल ात घेवुन व तांि क 
कामा ा सोईने निवन िवज िमटर घेणे उिचत ठरणार अस ाने मरािवमंडळाकडे 
अज केला असता, मरािवमंडळाकडील कोटेशन ं .18698996 िदनांक-
09/12/2021 नुसार र .12814/- ा  झाले आहे. निवन िवजिमटर शु  
मरािवमंडळ यांना अदा करणे आव क आहे. सदर िवजशु  भर ानंतर 
निवन िवज िमटर िमळणार आहे.तरी सदर निवन िवजपुरवठा जोडणीकामी 
म.रा.िव,िव.कंिल. यांना र. .12,814/- (अ री र. . बारा हजार आठशे चौदा 
फ  ) अदा करणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे . 

िवषय .१३) मनपा ा िनवडणूक िवभागासाठी डीओ कॉ र  सुिवधेक रता आव क 
सािह  खरेदीकामी महाटडर या पोटलवर ई-िनिवदा सुचना .62/2021-
22 िस द क न मागिव ात आले ा िनिवदांम े मे.इंदु इ ोटेक सो ुशन, 
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भोसरी, पुणे यांनी सादर केलेली िनिवदा एकूण र. .6,50,786/-(अ री 
र. .सहा लाख प ास हजार सातशे शहाऐंशी फ )लघु म ा  झाली असुन 
िनिवदा अंदािजत िकंमत एकूण र. .7,51,214/- पे ा 13.36% ने कमी असुन 

कृत कर ात आलेली  आहे. मे.इंदु इ ोटेक सो ुशन, भोसरी, पुणे यां ा 
समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर ात आलेला अस ाने सदर 
सािह  खरेदी करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .6,50,786/- चे अवलोकन 
करणेबाबत. 

िवषय .१४) म.न.पा.चे जशुके से.२३ येथील कोठारातील रका ा पो ांचे सुमारे वजन 
३,००० िकलो असणेची श ता आहे.  बाजाराम े वापरले ा रका ा ा क 
पो ां ा/बॅग ा खरेदी – िव ी ा दराबाबत चौकशी केली असता रकामी पोती 
६.०० . ित िकलो आहे. स ा ा चालू बाजारभावानुसार सव कार ा 
जु ा ा कची अंदािजत िकंमत .१८,०००/- इतकी होत आहे. सदर ा 
अंदािजत रकमेपे ा  िव ी करतेवेळी कमी िकंवा जा  र म आ ास 

ानुसार सदरची र म म.न.पा. कोषागारात जमा करणेत येईल. तरी 
सदर ा जुने ा क रकामी पोती कोटेशन ारे िव ीस व िव ीपोटी ा  
होणा-या अंदािजत र. .१८,०००/-अिधक GST १८% र. .३,२४०/- एकूण 
र. .२१,२४०/-मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .१५) रा ीय नागरी सुधारणा अंतगत (अमृत) िपं.िचं. मनपा ह ीतील मलिनःसारण 
व था व क  राबिवणेकामी न ाने सुधा रत (DPR) आरखडा अंदाजप क व 

Design तयार करणेकामी िद.१०/०८/२०२० रोजी स ागार णून मे.युिनटी 
आय.ई.व  ा.िल. यांचेमाफत काम करणेस त त: मा ता िदलेली आहे. 
सदर मैलाशु ीकरण क ाचे काम तातडीने व िविहत मुदतीत हो ा ा ीने 
तसेच मूळ ट ा-१ चे काम युिनटी क ंटनेच केलेले अस ाने क  
सम या ा ीने सुधा रत अंदाजप कीय आराखडे तयार कर ाचे काम 
स ागार मे.युिनटी आय.ई. व  ा.िल. यांचे माफत करणेचे 
िद.१०/०८/२०२० रोजीचे चचत िनि त करणेत आलेले आहे.मा. सहसिचव 
नगरिवकास िवभाग महारा  शासन यांचेकडील प  .अमृत-
२०२१/ . .७५/निव-३३ िद.२८/०४/२०२१ अ ये अमृत अिभयानांतगत मूळ 
मंजूर क ा ा अनुषंगाने महानगरपािलके ा िनधीतून सुधा रत मंजूर DPR 
नुसार अपेि त असलेली फलिन ी िद. २८ एि ल २०२१ पासून १ वषा ा 
कालावधीत सा  करणे महानगरपािलकेवर बंधनकारक आहे. क ाचे तांि क 
स ागार मे. युिनटी आय. ई. व  ा. ली. यांनी िनिवदा पूव ि ये क रता 
आव क कामे पूण केलेली आहेत. जसे िक, सिव र क  अहवाल तयार 
करणे, िनिवदा अटी शत  तयार करणे, तसेच अमृत ट ा-२ अंतगत, क  
उभारणी दर ान व थापन स ागार (PMC) णून क ातील अंतभूत 
िविवध कामाची देखरेख करणे व िविवध अहवाल सादर करणे इ. कामे 
कर ासाठी मे. युिनटी आय. ई. व  ा. ली. यांचे माफत करणे म ा  
आहे. वरील सव बाबीचे तपशीलवार अवलोकन करता तसेच कामाचे प व 
तडीचे आव कता पाहता वरील िवषयांकीत कामी िनिवदा पूव कायवाहीसाठी 
(DPR) क  खचा ा ०.५%व िनिवदा प ात कामासाठी क  व थापन 
स ागार णून (PMC) १.५% अिधक अित र  सेवाकर शासन िनणय िद. 
४ जून २०१८ नुसार स ागार फी अदा करावी लागणार आहे. स ागाराचे 
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देयक अदा करणे कामी सन २०२१-२२ चे आिथक वषात अंदाज प कात 
भांडवली अ) पान . ५५९  अ. . १ वर तरतूद  कर ात आली आहे. 
तरी वर नमूद केले ा रा ीय नागरी सुधारणा अंतगत (अमृत) िपंपरी िचंचवड 
मनपा ह ीतील मलिनःसारण व था व मैलाशु दीकरण क  राबिवणे (ट ा 
-२) या कामी क  स ागार णून  िनिवदा पूव व िनिवदा प ात  (PMC) 

क  व थापन स ागार कामासाठी युिनटी यांची नेमणूक करणेस व ांना 
चिलत दरा माणे फी अदा करणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .१६)   मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .47/02/2021-2022 अ ये भाग  
१३ साईनाथनगर मधील र ांची हाँटिम  प तीने दु ी करणे  कामी 
मे.बहीरट दस िन.र. .2997819/-(अ री र म पये एकोणतीस लाख 
स ा व हजार आठशे एकोणीस फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग 
चाजस वगळून र. .2923719/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 

ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2923719/- पे ा 32.33%कमी 
णजेच र. . 1978481 /- +रॉय ी चाजस र. .58944/- मटे रयल टे ी ंग 

चाजस र. .74100/- = एकुण र. .2111525 /- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .१७)   मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. . 67/02/2021-2022 अ ये भाग  
१२ मधील ि वेणीनगर चौक ते तळवडे चौक मु  र ाचे बाजुस फुटपाथ 
दु ी क न आव कतेनुसार निवन फुटपाथ करणे कामी मे.अशोक 
क न िन.र. .2996714/- (अ री र म पये एकोणतीस लाख शहा व 
हजार सातशे चौदा फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून 
र. .2980114/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2980114/- पे ा 36.36% कमी णजेच 
र. .1896545 /- +रॉय ी चाजस र. .1413/- मटे रयल टे ी ंग चाजस 
र. .16600/- = एकुण र. .1914558 /- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .१८) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .39/7/2021-22 अ ये भाग .६ म े 
च पाणी वसाहत, सद्गु नगर, लांडगेव ी व प रसरात िकरकोळ दु ी व देखभालीची 
कामे करणे  कामी M/s. KAPIL CONSTRUCTION िन.र. .4499766/- (अ री र म 

पये च ेचाळीस लाख न ा व हजार सातशे सहास  फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल 
टे ी ंग चाजस वगळून र. .4461916/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4461916/- पे ा 28.99%कमी णजेच 
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र. .3168407 /- +रॉय ी चाजस र. .12604/- मटे रयल टे ी ंग चाजस र. .37850/- 
= एकुण र. .3218861 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील 
िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा 
बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .१९) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .39/10/2021-22 अ ये भाग .६ 

म े भगतव ी, गुळवे व ी, धावडे व ी व प रसरात ख े व चरांची 
डांबरीकरणाने दु ी करणे. कामी M/s. BAHIRAT BROTHERS 
िन.र. .4499334/-(अ री र म पये च ेचाळीस लाख न ा व हजार 
तीनशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून 
र. .4362234/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4362234/- पे ा 27.27% कमी णजेच 
र. .3172653 /- +रॉय ी चाजस र. .25833/- मटे रयल टे ी ंग चाजस 
र. .137100/- = एकुण र. .3335586/- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .२०) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .39/11/2021-22 अ ये भाग .६ 

म े सदगु नगर, लांडगेव ी, च पाणी वसाहत व प रसरात ख े व चरांची 
डांबरीकरणाने दु ी करणे. कामी M/s.BAHIRAT BROTHERS 
िन.र. .4499714/-(अ री र म पये च ेचाळीस लाख न ा व हजार 
सातशे चौदा फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून 
र. .4362614/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4362614/- पे ा 27.27%कमी णजेच 
र. .3172929 /- +रॉय ी चाजस र. .25520/-मटे रयल टे ी ंग चाजस 
र. .137100/- = एकुण र. .3335549 /- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .२१) मे.वै वी इले ीकल क ं ी, िपंपरी-१८ यांची इ ेिञय िवदयुत कायालया 

अंतगत . .६ डुडुळगाव येथील १८ ते २४ मी ं दीचे िवकास आराखडयातील 
मोशी आळंदी र ा माऊली नगर ते पुणे आळंदी र ा या र ास अडथळा 
करणारे अितउ  दाब टॉवर हलिवणे या कामातील िवदयुत िवषयक कामांसाठी 
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स ागार णुन नेमणुक करणेस व िनिवदापुण (Pre Tender Activity) कामासाठी 
०.४८% व िनिवदा प ात (Post Tender Activity) कामासाठी ०.३८% अशी 
एकुण ०.८६% या दराने स ागार फी अदा करणेस मा ता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 
िवषय .२२)  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेमाफत “आझादी का अमृत महो व”या अंतगत 

साय ोथॉन काय मासाठी आव क काश व था, नी ेपण 
व था,जनरेटर व था ता ुर ा पात करणेसाठी मा.आयु  सो.यांनी 

आदेश ं माक था/बीआरटीएस/११६२/२१ िद.२२/०९/२०२१ अ ये कळिवले 
होते.तसेच “संगीत अकादमी मािसक”सभेसाठी  ीडा पयवे क  यांनी िदनांक 
०९/०९/२०२१ व १४/०९/२०२१ ा प ा ये काश व था, नी ेपण व था, 
जनरेटर व था कर ाबाबत कळिवले आहे.तसेच उदयान अिध क (उदयान) 
यांनी  दरवष माणे दुगादेवी मंिदर प रसरात िवदयुत िवषयक काम करणेकामी 
प ा ये कळिवले आहे.उपरो  वर नमुद केलेया काय मासाठी आव क 
कामाचे अंदाजप क तयार केले असुन ास र म  १५०७३२१/-इतका खच 
अपेि त होता. तसेच कोिवड-१९ महामारी ा कालावधीम े सन २०२१-२२ ा 
अंदाजप कातील निवन भांडवली/महसुली कामा ा िनिवदा काढ ास मुभा 
नस ाने व सदर कामासाठीचा उपल  कालावधी ल ात घेता सदर काम 
िनिवदा मागवून करणे श  होणार नाही. ामुळे अ भागाकडील ा  नोटीस 
ं माक -०१/१६/२०२०-२१ अ ये ा  दर ३.२०%कमी दरानुसार मे.मोरया 

मंडप डेकोरेटस एज ीकडून काम क न घेणेत आलेले आहे आिण सदरचे 
काम मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांनी समाधान-कारक पुण केले आहे. 
मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांनी िद.१६/११/२०२१ ा प ा ये इकडील 
िवभागास र म  . १५०७३२१/-(अ री र. .पंधरा लाख सात हजार तीनशे 
एकवीस फ )ची मागणी केली आहे. सदर िबल यो  असुन मे.मोरया मंडप 
डेकोरेटस यांना अदा करणे आव क आहे. सदरचा होणारा खच सन २०२१-
२२ चे मुळ महसुली अंदाजप कात एकि त “ िन ेपण व था व देखभाल” ा 
लेखािशषावर तरतुदीतुन करणे श  आहे. तरी मे.मोरया मंडप डेकोरेटस 
यांचेकडुन क न घेतले ा कामास व खचास काय र मा ता देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 
िवषय .२३) मे.पी.के.दास अँ  असोिसएट्स यांनी पयावरणाशी संल  अबन ॅ िनंग, 

इंटे रयर िडझायनस, हाऊिसंग ोजे स् इ.कामे मो ा माणात केलेली 
आहेत. ांनी आंतररा ीय रावर केले ा कामाचा िवचार करता, ांची मनपा ा 
स थतीतील पयटन िवकास आराखडा अंतगत अनेक क ासाठी त  
वा ुिवशारद णुन नेमणुक केलेली आहे. ानुसार ते कायरत आहेत. ांनी 
मनपाला आतापयत वेळोवेळी आव क मागणीनुसार सेवा िदलेली आहे. 

ानुसार वा ुिवशारदांचे ीकोनातुन संक  िच ा णाणे  जागेवर 
िनयोिजत वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने क  व थापन स ागार 
(PMC) णून ांची नेमणुक करणे उिचत होईल.मा.महापािलका आयु  यांचे 
प  .िव/मुका/कािव-४/७७/२०१९ िद.२९.०१.२०१९ चे िवषय .३३ चे 
लगत व थायी सिमती ठराव .४३२१ िद.०५.०२.२०१९ अ ये िनिवदा र. ५ 
करोड वरील कामास िनिवदा पुव ०.५% व िनिवदा प ात ०.३% अस ेएकुण 
०.८% असा दर आहे. उपरो  दशिवले माणे व मे. पी.के.दास अँड 
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असोिसएट्स  यांचेकडील प ानुसार सदर क ा ा ट ा – ३ ा कामाकरीता 
क  थापन स ागार णून काम करणेस व ासाठी सदर कामाकरीता 

फी णून क  िकंमती ा ०.८% एवढी फी म े काम कर ाची 
मे.पी.के.दास अँड असोिसएट्स तयारी दशिवली आहे.या सव बाबी ंचा िवचार 
करता, कामाचे प तसेच तातडीची आव कता पाहता मनपा पयटन िवकास 
आराखडा (TDP) अंतगत भाग .१५ मधील ना गृह म े साऊंड िस ीम 
तसेच ेजवरील लाईट व अनुषंिगक कामे करणे क ासाठी त  वा ुिवशारद 
मे.पी.के दास असोिसएट्स यांची क  व थापन 
स ागार  (PMC)कामासाठी नेमणुक करणेचा ाव आहे. या बाबी ंचा िवचार 
करता क  यश ीपणे व तांि क ा पुण होणे कामी काम 
मे.पी.के.दास. अँड असो यांना  महारा  शासन िनणया ा िनधारीत दराने 

णजेच क  िकंमती ा ०.८%या दराने अदा करणेस मा ता देणेबाबत 
िवचार करणे. 

िवषय .२४)    सन २०२१-२०२२ चे अंदाजप काम े क े ीय कायालयाकडील िवदयुत िवभागाचे ‘बोनस 
तथा सानु ह अनुदान’ या लेखािशषकाम े र. .२६,४०,०००/-इतकी तरतुद असून 
िवभागाकडील कायरत कमचा-यांचे बोनस व सानु ह अनुदान िबल र. .२७,८९,०३६/- 
इतकी तरतुद खच  होत आहे. तसेच सेवािनवृ  व े ािनवृ  आिण मयत कमचारी यांचे 
बोनस व सानु ह अनुदान िबल अदा करणेसाठी सदर तरतूद अपुरी अस ाने अ थायी 
आ थापना या लेखािशषकावरील र मेतुन र. .४,००,०००/- इतकी र म ‘बोनस तथा 
सानु ह अनुदान’या लेखािशषाकवर वग करणेसाठी मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .२५) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .67/05/2021-2022 अ ये भाग .१२, 
पीनगर येिथल एकता चौक ते रामे र मंदीरापयतचा र ा दु  क न डांबरीकरण 

करणे कामी मे.परमानंद ए ीपलानी िन.र. .3997329/- (अ री र म पये 
एकोणचाळीस लाख स ा व हजार तीनशे एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल 
टे ी ंग चाजस वगळून र. .3928979/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार 
सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3928979/- पे ा 29.99%कमी णजेच 
र. .2750678 /- +रॉय ी चाजस र. . 4757/- मटे रयल टे ी ंग चाजस र. .68350/- = 
एकुण र. .2823785 /- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा 
अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक 
दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .२६) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .67/06/2021-2022 अ ये भाग 
.१२, च ाणव ी  येिथल अ ं द ग ांम े पे ी ंग ॉक बसिवणे. कामी 

मे.भालेराव क न िन.र. .3998355/- (अ री र म पये एकोणचाळीस 
लाख अ या व हजार तीनशे पंचाव  फ ) मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग 
चाजस वगळून र. .3981755/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. 

ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3981755/- पे ा 
40.55%कमी णजेच र. .2367153/- +रॉय ी चाजस र. .1413/- मटे रयल 
टे ी ंग चाजस र. .16600/- = एकुण र. .2385166 /- पयत काम क न 
घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा 
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कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट 
कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा ता देणेबाबत िवचार करणे.  

 
िवषय .२७) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .67/07/2021-2022 अ ये भाग 

.१२, तळवडे येिथल ल ीनगर, कॅनबे चौक प रसरातील अंतगत र े 
डांबरीकरण करणे कामी मे.पांडुरंग एंटर ायजेस िन.र. .4996479/- (अ री 
र म पये एकोणप ास लाख शहा व हजार चारशे एकोणऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .4928129/- वर िनिवदा दर 
मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4928129/- पे ा 37.20%कमी णजेच र. .3094865/- +रॉय ी चाजस 
र. .52186/- मटे रयल टे ी ंग चाजस र. .68350/- = एकुण र. .3215401 
/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे 

ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक 
दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

 
िवषय .२८) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .46/26/2021-22 अ ये (सन २०२१-

२२ साठी) वा ेकरवाडी भागातील र ांची दु ी हॉटिम  प तीने 
करणे.  कामी M/s.SHREE GANESH CONSTRUCTION  िन.र. .4811838/- 
(अ री र म पये अ े चाळीस लाख अकरा हजार आठशे अडोतीस फ ) 
मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून र. .4663138/- वर िनिवदा 
दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .4663138/- पे ा 33.6%कमी णजेच र. .3096324 /- +रॉय ी चाजस 
र. .19914/- मटे रयल टे ी ंग चाजस र. .148700/- = एकुण र. .3264938 
/- पयत काम क न घेणेस आिण िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे 

ावरील व ु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक 
दराम े कं ाट कालावधीम े झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .२९)िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा सन २०२१-२२ ा मुळ अंदाजप काम े 
भाग .१७ मधील थाप  िवशेष योजना/ भांडवली मु ालय या लेखािशषा 

खालील चालू कामांची स ा.नगरसद  यांची मागणी व आव कता ल ात घेता 
सदर कामास वाढ/घट दारे अखिचत तरतुदीतुन आव क तरतूद उपल  
क न ावी लागणार आहे. ा करीता खालील त ाम े नमुद कामा ा 
तरतुदी म े वाढ/घट क न िमळणे आव क आहे. 
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अनु.
 

कामाचे नाव लेखाशीष पा.  अनु.  
अंदाजप क य 

र म 
सन २०२१-
२२ ची तरतूद 

वाढ घट 
एकूण आव यक 

तरतूद 

१ 

भाग . १७ िबला 
हॉि पटल पासून 
वा हेकरवाडी पयतचा 
र ता दो ही बाजूंनी 
पदपथ तसेच सायकल 
ँक करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२४ २२ 
२००००००

०० 
३५०००००० 

१५००००
०० 

० ५००००००० 

२ 

सन २०२१-२२ क रता 
िशवनगरी भागात 
पे हग लॉक व थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

भांडवली 
मु यालय 

११२ ३९ ६०००००० १०००००० ० 
१००००

०० 
० 

३ 

सन २०२१-२२ क रता 
वा हेकरवाडी  भागात 
पे हग लॉक व थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

भांडवली 
मु यालय 

११२ ४० ६०००००० १०००००० ० 
१००००

०० 
० 

४ 

सन २०२१-२२ क रता 
िगरीराज गणपती मं दर 
प रसरात नवीन कलर 
पे हग लॉक व थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

भांडवली 
मु यालय 

११२ ४१ ७५००००० १०००००० ० 
१००००

०० 
० 

५ 

सन २०२१-२२ क रता 
ेमलोक पाक, 

दळवीनगर, इं दरानगर 
भागात पे हग लॉक व 
थाप य िवषयक कामे 

करणे. 

भांडवली 
मु यालय 

११७ ४५ ६०००००० १५००००० ० 
१५०००

०० 
० 

६ 
मनपा सावि क 
िनवडणूक २०२२ क रता 
मंडप व था करणे. 

भांडवली 
मु यालय 

११७ ४६ ६०००००० १५००००० ० 
१५०००

०० 
० 

७ 
मनपा सावि क 
िनवडणूक २०२२ क रता 
फ नचर व था करणे. 

भांडवली 
मु यालय 

११७ ४७ ६०००००० १५००००० ० 
१५०००

०० 
० 
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८ 

सन २०२०-२०२१ 
क रता भाग .१७ 
मधील चचवडेनगर 
येथील चचवडे फाम 
चौक, पाईन र ता 
चचवडेनगर, छ पती 

िशवाजी महाराज चौक 
वा हेकरवाडी, चतामणी 
चौक वा हेकरवाडी, 
हनुमान चौक, 
िबजलीनगर या भागात 
सुशोिभकरणाचे काम 
करणे व बोधना मक, 
जनजागृतीपर िश पाची 
उभारणी करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

६१ १६५ २०००००० २०००००० ० 
१४०००

०० 
६००००० 

९ 

भाग .१७ मधील 
वा हेकरवाडी भागातील 
उव रत ठकाणी र ते 
डांबरीकरण करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

३९ ५०६ ९०००००० २०००००० ० 
२००००

०० 
० 

१० 

भाग .१७ मधील 
बळवंतनगरी व 
िशवनगरी भागात 
कलरपे हग लॉक 
बसिवणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

३९ ५०८ ९०००००० २०००००० ० २००००
०० 

० 

११ 

भाग .१७ मधील 
चचवडेनगर  भागात 

कलरपे हग लॉक 
बसिवणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

३९ ५०९ ५०००००० ११००००० ० 
११०००

०० 
० 

१२ 

भाग .१७ मधील 
वा हेकरवाडी  भागात 
कलर पे हग लॉक 
बसिवणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

३९ ५१० ६०००००० १०००००० ० 
१००००

०० ० 

एकूण       २६८५०००
०० 

५०६००००० 
१५००००

०० 
१५०००

००० 
५०६००००० 
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उपरो  कामे करणेची मा.स ा.नगरसद  यांची मागणी ल ात घेता मनपाचे 
सन २०२१-२२ ा मुळ अंजप कामधील तरतुदी म े वरील माणे वाढ/घट 
करणे ावास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३०) म.न.पा.चे मािहती व तं ान िवभागाकडील िनिवदा सूचना मांक १३/२०१७-
१८  नुसार लघु म िनिवदा धारक मे.टेक 9 स सेस यांचेशी केले ा 
करारनामानुसार महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data Centre चे कामास 
िद.०४/१२/२०२१ पासून पुढे तीन मिहने कालावधी करीता  काया त ठेवणेचे 
कामकाजास मुदतवाढ दे ास व ासाठी येणारा खच र. .१२,४७,४००/- 
(अ री र. .बारा लाख स ेचाळीस हजार चारशे फ  ) अिधक कर या माण े
तीन मिहने कालावधीकरीता मुदतवाढ दे ास व ा अनुशंगाने येणा या  
खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३१) मनपा ा थाप  िवभागाकडील िन.नो. .49/01/2021-22 अ ये भाग .८ 
येथील से .१ भूखंड ३ (वै ोदेवी शाळेसमोरील) म े अ ावत ब उ ेशीय हॉल 
व अनुषंिगक कामे करणे. कामी िब ीजी इंिडया िलिमटेड 
िन.र. .78157710/- (अ री र म पये सात कोटी ए ाऐंशी लाख स ाव  
हजार सातशे दहा फ . मधुन रॉय ी व मटेरीयल टे ी ंग चाजस वगळून 
र. .77945210/- वर िनिवदा दर मागिवणेत आले आहेत. ानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .77945210/- पे ा 12.20% कमी णजेच 
र. .68435894 /- +रॉय ी चाजस र. .931107/- मटे रयल टे ी ंग चाजस 
र. .212500/- = एकुण र. .69579501 /- पयत काम क न घेणेस आिण 
िनयमानुसार व िनिवदेतील िनिवदा अटी माणे ावरील व ु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िनिवदा अटी ं नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल ा िनधा रत केले ा बेिसक दराम े कं ाट कालावधीम े 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राहील या अटीस अिधन रा न ांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा ता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३२)    िपंपरी िचंचवड मनपा ा ड भागातील जलिनःसारण निलकांची वािषक ठेकेदारी 
प दतीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे काम ठेकेदार मे.सुरज 
कॉ र करीत आहेत. सदर कामा ा िनिवदा अटी शत मधील अट 
.४(A)नुसार िनिवदेचा कालावधी हा ५ वषाचा आहे. तसेच कामाचा आदेश १ 

वषासाठी ावयाचा आहे. ानंतर कामाची गती, Performanceिवचारात घेऊन 
पुढील ेक वषासाठी मा. थायी सिमती ा मा तेने मुदतवाढ देणेत येईल अस े
नमुद करणेत आले आहे.स थतीत उपरो  कामाची िनिवदेतील कामाचे ५ 
वष कालावधीची मुदत िद.०४/०७/२०२१ रोजी संपत आहे. सदरचे काम 
अ ाव क सेवेचे व नाग रकां ा आरो ाशी संबंिधत अस ाने अखंडीत सु  
ठेवणे आव क आहे. ामुळे पुढील कालावधीकरीता सदर ा कामाची न ाने 
िनिवदा काढणेत आली असुन िद.०९/०७/२०२१ रोजी िनिवदा िस द कर ात 
आलेली आहे. निवन कामाची िनिवदा कृत होऊन कामाचा आदेश देणेक रता 
आणखी कालावधी लागणार आहे. ामुळे स ा सु  असले ा िनिवदा 
कामांतगत डेनेज लाईनची साफसफाई करणे व चोकअप काढणेचे काम 
नाग रकां ा सोयीसाठी अ ाव क आहे. सदर बाबत संबंिधत ठेकेदाराने 
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िद.२०/०९/२०२१ चे प ा ये कामास मुदतवाढ दे ाची मागणी केलेली आहे. 
सदर कामास पाच ा वषाकरीता िनिवदा दरात Schedule B ा दरापे ा 
३०%दरवाढीसह मुदतवाढ देणेत आलेली होती. ामुळे स थतीतील िनिवदा 
ठेकेदार यांना निवन कामाची िनिवदा ि या पुण होऊन कामाचा आदेश 
होईपयत पाच ा वषा ा िनिवदा कृत दराने णजेच ३०%दरवाढीसह १ वष 
कालावधीक रता मुदतवाढ देणे आव क आहे. तरी िपंपरी िचंचवड मनपा ा ड 

भागातील जलिनःसारण निलकांची वािषक ठेकेदारी प दतीने साफसफाई करणे 
व चोकअप काढणे या कामास ठेकेदार मे.सुरज कॉ र यांना सहा ा 
वषातील ३ मिहने (िद.०५/१०/२०२१ ते ०४/०१/२०२२) पयत िनिवदा अटी 
शत नुसार िनिवदा दरात न ाने वाढ न करता पाच ा वषा ा दराने णजेच 
िनिवदा दरात ३०%जा  दरवाढीसह सहा ा वषातील ३ मिहने णजेच 
(िद.०५/१०/२०२१ ते ०४/०१/२०२२) पयत मुदतवाढ देऊन काम करणेस व 

ासाठी येणारा र. .३२,७७,२६०/-(अ री र. .ब ीस लाख स ाह र 
हजार दोनशे साठ फ ) चे खचास मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३३) मनपा ा थाप  िवभाग ड/ग मु ालयाकडील ावासोबत ा प  अ(1 ते 
27) मधील कामांचे िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माणे संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस ाने 

ाचे अवलोकन करणे. 

िवषय .३४) िपंपरी िचंचवड शहराम े कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभार ाकामी इ ु क 
सं थांकडून, ांना वैदयकीय सेवेअंतगत मनु बळ पुरिव ाचा अनुभव आहे. 
अशा सं थाना सदर कामकाजाकरीता मनु बळ उपल  करणेकामी ई िनिवदा 
नोटीस मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर ात आली होती. सदर ई 
िनिवदेकरीता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ टीम करीता 

ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/-(अंदाजप कीय दरापे ा १५.१८% 
पे ा कमी ) कृत कर ात आलेला असून तातडीची बाब असलेने ांना . 
मसाभा/५/कािव/८१७ िद.९/७/२०२१ अ ये ५० िटम करीता ९/७/२१ ते 
८/९/२१ करीता आदेश दे ात आलेला आहे. िपंपरी िचंचवड शहराम े 
कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन मिहनेचे कालावधीकरीता कामकाज 
करणेकामी १ टीमकरीता ( ेक लसीकरण क ावर ेकी 
१ए.एन.एम./जी.एन.एम, १ डाटा एंटी ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-
४))करीता र. .७५,२२८/- माणे ५० टीम करीता ित मिहना 
र. .३७,६१,४००/ माणे दोन मिह ांकरीता येणा-या र. .७५,२२,८००/- 
(अ री र. .पं ाह र लाख बावीस हजार आठशे फ ) चे खचास 
करारनामा क न व अनामत र म घेणेकामी तसेच सदरचा खच म वत  
भांडार िवभागाकडील कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती 
ठराव मांक १००६९, िदनांक ०४/०८/२०२१ अ ये मा ता दे ात आलेली 
आहे. ानुसार मा.आयु  सो व मा.सहा. आरो  अिधकारी यांचे कडून 
सुचना ा  झा ानुसार सदरचे लसीकरणाचे काम तातडीने व मोठया माणावर 
करणे आव क असलेने यापुव चे अटी शत  कायम रा न तसेच कामगार 
क ाण अिधकारी यांनी िनि त केलेले िकमान वेतन दरानुसार  M/s.Emkay 
Facilities Services Pvt. Ltd. यांना िद.२०/११/२०२१ ते िद.३१/१२/२०२१ पयत 
१८ िट  पुरिवणेकामी आदेश देणेत आलेला आहे व ाचे र. .१८,९२,३११/-



17 
 

  

(अ री र. .अठरा लाख ा व हजार तीनशे अकरा फ )चे खचास 
करारनामा क न िव ीय मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३५) िपंपरी िचंचवड शहराम े कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभार ाकामी इ ु क 
सं थांकडून, ांना वैदयकीय सेवेअंतगत मनु बळ पुरिव ाचा अनुभव आहे. 
अशा सं थाना सदर कामकाजाकरीता मनु बळ उपल  करणेकामी ई िनिवदा 
नोटीस मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर ात आली होती. सदर ई 
िनिवदेकरीता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ टीम करीता 

ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप कीय दरापे ा १५.१८% 
पे ा कमी ) कृत कर ात आलेला असून तातडीची बाब असलेने ांना . 
मसाभा/५/कािव/८१७ िद.९/७/२०२१ अ ये ५० िटम करीता ९/७/२१ ते 
८/९/२१ करीता आदेश दे ात आलेला आहे. िपंपरी िचंचवड शहराम े 
कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन मिहनेचे कालावधीकरीता कामकाज 
करणेकामी १टीमकरीता ( ेक लसीकरण क ावर ेकी 
१ए.एन.एम./जी.एन.एम, १ डाटा एंटी ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-
४))करीता र. .७५,२२८/- माणे ५० टीम करीता ित मिहना 
र. .३७,६१,४००/ माणे दोन मिह ांकरीता येणा-या र. .७५,२२,८००/ (अ री 
र. .पं ाह र लाख बावीस हजार आठशे फ ) चे खचास करारनामा क न 
व अनामत र म घेणेकामी तसेच सदरचा खच म वत  भांडार िवभागाकडील 
कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती ठराव मांक 
१००६९, िदनांक ०४/०८/२०२१ अ ये मा ता दे ात आलेली आहे. ानुसार 
मा. आयु  सो व मा. सहा. आरो  अिधकारी यांचे कडून सुचना ा  
झा ानुसार सदरचे लसीकरणाचे काम तातडीने व मोठया माणावर करणे 
आव क असलेने यापुव चे अटी शत  कायम रा न तसेच कामगार क ाण 
अिधकारी यांनी िनि त केलेले िकमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay Facilities 
Services Pvt. Ltd. यांना िद.७/१०/२०२१ ते िद.३१/१२/२०२१ पयत १६ िट  
पुरिवणेकामी मुदतवाढ कामकाज आदेश देणेत आलेला आहे व ाचे 
र. .३४,५४,१००/-(अ री र. .चौतीस लाख चोप  हजार शंभर फ ) चे 
खचास व करारनामा क न िव ीय मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३६) िपंपरी िचंचवड शहराम े कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभार ाकामी इ ु क 
सं थांकडून, ांना वैदयकीय सेवेअंतगत मनु बळ पुरिव ाचा अनुभव आहे. 
अशा सं थाना सदर कामकाजाकरीता मनु बळ उपल  करणेकामी ई िनिवदा 
नोटीस मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर ात आली होती. सदर ई 
िनिवदेकरीता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ टीम करीता 

ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप कीय दरापे ा १५.१८% 
पे ा कमी ) कृत कर ात आलेला असून तातडीची बाब असलेने ांना . 
मसाभा/५/कािव/८१७ िद.९/७/२०२१ अ ये ५० िटम करीता ९/७/२१ ते 
८/९/२१ करीता आदेश दे ात आलेला आहे. िपंपरी िचंचवड शहराम े 
कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन मिहनेचे कालावधीकरीता कामकाज 
करणेकामी १ टीमकरीता ( ेक लसीकरण क ावर ेकी 
१ए.एन.एम./जी.एन.एम, १ डाटा एंटी ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-
४))करीता र. .७५,२२८/- माणे ५० टीम करीता ित मिहना 
र. .३७,६१,४००/ माणे दोन मिह ांकरीता येणा-या र. .७५,२२,८००/- 
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(अ री र. .पं ाह र लाख बावीस हजार आठशे फ ) चे खचास 
करारनामा क न व अनामत र म घेणेकामी तसेच सदरचा खच म वत  
भांडार िवभागाकडील कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती 
ठराव मांक १००६९, िदनांक ०४/०८/२०२१ अ ये मा ता दे ात आलेली 
आहे. ानुसार मा.आयु  सो व मा.सहा. आरो  अिधकारी यांचे कडून 
सुचना ा  झा ानुसार सदरचे लसीकरणाचे काम तातडीने व मोठया माणावर 
करणे आव क असलेने यापुव चे अटी शत  कायम रा न तसेच कामगार 
क ाण अिधकारी यांनी िनि त केलेले िकमान वेतन दरानुसार M/s.Emkay 
Facilities Services Pvt. Ltd. यांना िद.०९/१०/२०२१ ते िद.३१/१२/२०२१ या 
कालावधीकरीता ६६ िट  पुरिवणेकामी मुदतवाढ कामकाज आदेश देणेत 
आलेला आहे व ाचे र. .१,३९,२०,६१९/- व िकमान वेतन दरात वाढ 
झालेने  र म .१,६९,५२०/-अस े एकुण र म .१,४०,९०१३९/-(अ री 
र. .एक कोटी चाळीस लाख न द हजार एकशे एकोणचाळीस फ ) चे 
खचास व करारनामा क न िव ीय मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३७   िपंपरी िचंचवड शहराम े कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभार ाकामी इ ु क 
सं थांकडून, ांना वैदयकीय सेवेअंतगत मनु बळ पुरिव ाचा अनुभव आहे. 
अशा सं थाना सदर कामकाजाकरीता मनु बळ उपल  करणेकामी ई िनिवदा 
नोटीस मांक-०९/२०२१-२०२२ िस द कर ात आली होती. सदर ई 
िनिवदेकरीता M/s.Emkay Facilities Services Pvt.Ltd., यांचेकडून १ टीम करीता 

ा  झालेला लघु म दर र. .७५,२२८/- (अंदाजप कीय दरापे ा १५.१८% 
पे ा कमी ) कृत कर ात आलेला असून तातडीची बाब असलेने ांना . 
मसाभा/५/कािव/८१७ िद. ९/७/२०२१ अ ये ५० िटम करीता ९/७/२१ ते 
८/९/२१ करीता आदेश दे ात आलेला आहे. िपंपरी िचंचवड शहराम े 
कोिवड १९ चे लसीकरण क  उभा न दोन मिहनेचे कालावधीकरीता कामकाज 
करणेकामी १टीमकरीता ( ेक लसीकरण क ावर ेकी १ए.एन.एम. / 
जी.एन.एम, १ डाटा एंटी ऑपरेटर व १ मदतनीस (वग-४))करीता 
र. .७५,२२८/- माणे ५० टीम करीता ित मिहना र. .३७,६१,४००/ माणे 
दोन मिह ांकरीता येणा-या र. .७५,२२,८००/ (अ री र. . पं ाह र लाख 
बावीस हजार आठशे फ  ) चे खचास करारनामा क न व अनामत र म 
घेणेकामी तसेच सदरचा खच म वत  भांडार िवभागाकडील कोरोना िनधी या 
लेखािशषामधून करणेस मा. थायी सिमती ठराव मांक १००६९, िदनांक 
०४/०८/२०२१ अ ये मा ता दे ात आलेली आहे. ानुसार मा. आयु  सो 
वमा. सहा. आरो  अिधकारी यांचे कडून सुचना ा  झा ानुसार सदरचे 
लसीकरणाचे काम तातडीने व मोठया माणावर करणे आव क असलेने 
यापुव चे अटी शत  कायम रा न तसेच कामगार क ाण अिधकारी यांनी िनि त 
केलेले िकमान वेतन दरानुसार  M/s.Emkay Facilities Services Pvt. Ltd. यांना 
िद. २२/१०/२०२१ ते िद.२१/११/२०२१ पयत २० िट  पुरिवणेकामी मुदतवाढ 
आदेश देणेत आलेला आहे व ाचे र म .  १५,३८,४६४/- (अ री 
र. पंधरा लाख अडतीस हजार चारशे चौस  फ  ) चे खचास करारनामा 
क न िव ीय मा ता देणेबाबत िवचार करणे. 

िवषय .३८)    नदीपा ातील जलपण  काढण ेया लेखािशषावर सन 2021-22 चे अंदाजप काम े 
र म .2,50,00,000/- आिण यांि की प दतीने साफ सफाई करणे या 
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लेखािशषाव न र म .2,00,00,000/-वग करणेत येउन एकुण तरतुद र म 
.4,50,00,000/- मधुन आज अखेर  जलपण  काढणेकामी ा िबलांची एकुण 

र म .4,39,85,572/- खच झालेला असुन, जलपण  काढण े कामकाजाची 
आव ा िवचारात घेता, स ा जलपण  काढणेकामी थमचे िनवीदाधारकांना 
कामकाज मुदतवाढ दे ात आली असुन, सदर कामकाजाक रता माहे माच 22 
अखेर अंदाजे र म .2,50,00,000/- इतकी र म कामकाज िबलापोटी अदा 
करावी लागणार अस ाने, सदर नदीपा ातील जलपण  काढणे या लेखािशषावर 
र म .2,39,85,572/-(2.50 कोटी)वग करणे आव क आहे. उ  नमुद 
केल माणे आरो  मु  कायालयाक रता व रल दो ी लेखािशषावर एकुण 
र म .19.50 कोटी वग करणे आव क आहे. सदर दो ी लेखािशषाव रल 
संभा  खच करणेकामी सन 2021-22 ा सुधा रत अंदाजप काम े तरतुद 
करणेत येत असुन तुतास सदरचा खच करणेकामी, आरो  मु  कायालयाकडील 
इतर(खच न झाले ा) पुढील लेखा िशषामधुन वग करणे श  होईल. ाची 
माहीती पुढील माणे. 

अ  

 
लेखािशष 

सन 2021-22 

ची तरतूद 

आज 

खच 

िश क 

तरतुद 

वग करणेस 

उपल   तरतुद

वग करणानंतर

िश क 

 

1 

बुलडोझर व अ  मिश 

नरी भा ाने घेणे. 
60,00,000/-      0 60,00,000/- 50,00,000/- 10,00,000/- 

2 

 

यांि की प दतीने साफ 

सफाई करणे 
4,40,00,000/- 2,00,00,000/-2,40,00,000/-2,00,00,000/- 40,00,000/- 

3 

 

 

आरो  िवभागाकरीता 

िववीध साही  खरेदी व 
दु ी 

3,00,00,000/-      0 3,00,00,000/-3,00,00,000/-     0 

           एकुण 8,00,00,000/- 2,00,00,000/-6,00,00,000/-5,50,00,000/- 50,00,000/- 

           तरी उपरो  नमुद के ा माणे व रल ित ी लेखािशषामधुन एकुण र म 
.5,50,00,000/- घन कचरा  व थापन व निदपा ातील जलपण  काढणे या 2 

लेखािशषावर, िवभागांतगत वग करण  करणेबाबत ािवत केले असुन  वग करणाचा 
तपिशल पुढील माणे. 

अ. .
लेखािशष 

 
सन 2021-22 ची मुळ तरतुद वाढ घट 

1 घन कचरा व व थापन 75,00,00,000/- 3,00,00,000/- 0 
2 नदीपा ातील जलपण  4,50,00,000/-(वग करणा ारे 2,50,00,000/- 0 
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काढण े

 

र म 

र म . 2 को.वग झालेले 
आहेत) 

3 
बुलडोझर व अ  मिशनरी 

भा ाने घेणे. 
60,00,000/- 0 50,00,000/- 

4 
यांि की प दतीने साफ 

सफाई करणे 
4,40,00,000/- 0 2,00,00,000/- 

5 

आरो  िवभागाकरीता 

िववीध साही  खरेदी व 
दु ी 

3,00,00,000/- 0 3,00,00,000/- 

                       एकुण 5,50,00,000/- 5,50,00,000/- 

        सबब आरो  मु  कायालयाकडील उ  नमुद ित ी लेखािशषामधुन 
एकुण र म .5,50,00,000/- घन कचरा व व थापन या लेखािशषावर र म 
.3 कोटी आिण नदीपा ातील जलपण  काढण ेया लेखािशषावर र म .2.50 

कोटी वग करणेस, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 103 अनुसुची ड 
मिधल करण 7 तरतुद 2(1) नुसार मा ता देणेबाबत िवचार करणे.     

िवषय .३९) मनपा ा िवदयुत िवभाग ब े ि य कायालयाकडील ावा सोबत ा प  अ 
( १ ते १३ ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िनिवदा अटी शत  माणे अटीस 
अिधन रा न संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
िनगत केले अस ाने ाचे अवलोकन करणे. 

 
 
 
 
 
 

(उ ास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११०१८. 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी-१८,नगरसिचव िवभाग 

मांक- नस/३/कािव/१९१०/२०२१. 
िदनांक- १७/१२/२०२१. 
िटप- ुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठी ठेवणेत 

आलेली आहेत. 
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( . था/िन/ड–मु /कावी/६८५/२०२१ िद.१६/१२/२०२१ िवषय .३३ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/कािव /४१७/२०२१ िद.१६/१२/२०२१ िवषय .३९ चे लगत) 
 

 
 
 



26 
 

  

 
 

 
 
 



27 
 

  

 

 


