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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१४९/२०१९ 
दनांक - १८/०१/२०१९ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २२/०१/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक      
२२/०१/२०१९ रोजी द ुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
    आपला व ासू,  

                                                                        

                                                    
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                                      

      नगरसिचव 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

   पंपर  - ४११ ०१८. 
 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 

२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – ९९ 
 
दनांक - २२/०१/२०१९                           वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 

  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक  

२२/०१/२०१९ रोजी द ुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

  ----------       
 
वषय .१)  मनपाचे व ुत वभागासाठ  व वध कारचे गॅ हनाई ड ऑ टोगोनल पो स 

सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .03/2018-19 अ वये, ऑनलाईन िन वदा 
दर माग वणेत आले होते. या िन वदेस तीन िन वदाकार ा  झाले. सदर 

िन वदेपैक  िन वदे अ वये ा  लघु म िन वदाकार मे. पल मी इले क स यांचे 
बाब .1 या सा ह याचे ा  लघु म दर एकुण र. .12,89,000/- हे अंदाजप क य 
दर एकुण र. .13,14,400/- पे ा -1.93 % ने कमी अस याने व बाब .2 या 
सा ह याचे ा  लघु म दर एकुण र. .7,45,000/- हे अंदाजप क य दर एकुण 
र. .7,32,800/- पे ा + 1.66% ने जा त आहेत तथा प +10% माणा पे ा कमी 
अस याने याच माणे एकुण बाब .1 ते 2 या सा ह याचे एकुण लघु म दर 
र. .20,34,000/- हे अंदाजप क य दर र. .20,47,200/- (अ र  र. .वीस लाख 
स ेचाळ स हजार दोनशे फ ) पे ा -0.64% ने कमी अस याने सदर दर वकृत 
कर यात आलेले आहेत. यानुसार सदर लघु म िन वदाकार मे. पल मी 
इले क स यांचेकडून सदर कामाचा करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47/03/2018-2019अ वये भाग .११ 

मधील कुदळवाड  पवारव ती येथील औ ोिगक प रसर व इतर भागातील र याचे 

हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.बह रट टस िन.र. .2,50,04,779/- 

(अ र  र. .दोन कोट  प नास लाख चार हजार सातशे एकोणऐंशी फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,46,57,279/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .2,46,57,279/- पे ा 20.77% कमी हणजेच र. .1,95,35,962/- + रॉय ट  
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चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,47,500/- = एकुण र. .1,98,83,462/- 

(अ र  र. .एक कोट  अ या णव लाख याऐंशी हजार चारशे बास  फ ) पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील योगशाळा व 

र पेढ  कर ता तसेच इतर णालयाकर ता/दवाखा याकर ता लागणार  लॅब 

केमीक स/् कटस/् ड पोिसब स ्   इ. सा ह य ई िन वदा मांक 11/2018-19 

नुसार िन वदेचे ५ वषाचे कालावधीम ये मे.माहे वर  से स काप रेशन यांचेकडून 
कंपनीचे चिलत ाईस िल टमधील एम.आर.पी.पे ा 18% कमी दराने  घेऊन  व 
योगशाळेस लागणार  ई-िन वदेत नमुद केलेली अ. .१ ते २६ उपकरण ेव सदर 

िन वदे या कालावधीम ये लागणार  उपकरणे मोफत घेवनू तसेच सदर मशीनचे 
AMC/CMC व कॅिल शेन करण,े गुणव ा िनयं ण करणे तसेच देखभाल दु तीचा 
खच करणेकामी यांचे बरोबर करारनामा क न अनामत र कम घेणेस व यानुसार 
ित वष  खरेद कामी अंदाजे  येणा-या र. .४,९२,००,०००/- माणे एकूण  

. .२४,६०,००,०००/- (अ र  र. .चोवीस कोट  साठ लाख फ ) चे खचास अथवा 
या- या आिथक वषात येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागात एकुण  १८ 

मा यिमक व ालय कायरत आहेत. सदर व ालयात एकुण अंदाजे ५८३३ व ाथ  
शालेय िश ण घेत आहेत. मनपा या वतीने सन २०१८-२०१९ या आिथक वषात १८ 
मा यिमक व ालयातील इय ा ५ वी ते ९ वी य़ा व ा याना साय स पाकला 
भेट देणेसाठ  िनयोजन करणेत आलेले आहे. 

 
१)       साय स पाक मधील सवलतीचे वेश शु क ( .२०/-) व तारामंडल ( .२०/-) ३ ड   

शो ( .२०/-) एकुण शु क  ६०/- येक ) (५,८३३ व ा य  × .६०/- ित 

व ा य  ) = र.  ३,४९,९८०/- 

२)     वास खच- शाळा ते साय स पाक आ ण परत प.एम.पी.एल.बसने शाळा–
अंदा जत र.  ९,००,०००/- एकुण खच अंदा जत खच ९,००,०००/- + 
३,४९,९८०/- =१२,४९,९८०/- (अ र  र. .बारा लाख एकोणप नास हजार 
नऊशे ऐशी फ ) चे अंदा जत खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  



4 
 

 

 
वषय .५) मनपा णालयातील व वध वॉडातील/ वभागातील उपकरणां या दु तीसाठ      

आव यक पेअर पाटसची मागणी बायोमेड कल इं जिनयर यांनी केलेली आहे.  

यानुसार आव यक पेअर पाटसचा दले या मेकनुसार पुरवठा करणेसाठ  ई-
िन वदा सुचना .०१/२०१८-१९ अ वये िन वदा माग व यात आ या हो या. 
यानुसार ा  िन वदांम ये मे. ाईम स जकल & फामा, िचंचवड यांचे २६ बाबींसाठ  

एकूण र. .४,३१,६८०/-, मे. ी कं शन, िनगड  यांचे १६ बाबींसाठ  एकूण 
र. .४,०८,९१२/-, मे. यंका एंटर ायजेस, िचंचवड यांचे १० बाबींसाठ  एकूण 
र. .१,८८,८४५/-, मे.आ ा इ ा, नवी मुंबई यांचे १८ बाबींसाठ  एकूण 
र. .५,१७,२१५/- व मे. नीट  एंटर ायजेस, पंपर  यांचे ५ बाबींक रता एकूण 
र. .२,२९,९७५/- लघु म दर ा  झाले असुन संबंिधत दर वकृत कर यात 
आलेले असुन संबंिधत पुरवठाधारकांना करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
कर यात आलेला अस याने सदर पेअर पाटस खरेद साठ  होणारा खच एकूण 
र. .१७,७६,६२७/- (अ र  र. .सतरा लाख शहा र हजार सहाशे स ावीस फ ) चे 
अवलोकन  करणे. 

 
वषय .६)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/४०-२०१८-१९ मधील अ. .२९ 

अ वये भाग .८ म ये बालाजीनगर झोपडप ट म ये नवीन शौचालय 

बांधणेकामी मे.पाट ल अँ ड असोिसए स िन.र. .२९,६८,११२/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख अडुस  हजार एकशे बारा फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२८,९५,५१८/- वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .२८,९५,५१८/-पे ा १४% कमी 
हणजेच र. .२४,९०,१४५/-+रॉय ट  चाजस र. .२२,६४४/-मटेर यल टे ट ंग 

चाजस र. .४९,९५०/-=एकुण र. .२५,६२,७३९/-(अ र  र. .पंचवीस लाख बास  
हजार सातशे एकोणचाळ स फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा कऱणेस तसेच 

िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस,भाववाढ कलमामुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.     
 
वषय .७)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/४०-२०१८-१९ मधील अ. .२८ 

अ वये भाग .२ संजयगांधीनगर झोपडप ट म ये पवार यांच ेघराशेजार ल जूने 
शौचालय पाडून नवीन शौचालय बांधणेकामी मे. ी नागे र क शन 
िन.र. .२५,४१,१२७/- (अ र  र. .पंचवीस लाख ए केचाळ स हजार एकशे स ा वस 
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फ ) मधून रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .२४,७१,२८२/- वर 
िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .२४,७१,२८२/- पे ा १७% कमी हणजेच र. .२०,५१,१६४/- + रॉय ट  चाजस 
र. .१९,८९५/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .४९,९५०/- = एकुण र. .२१,२१,००९/- 
(अ र  र. .एकवीस लाख एकवीस हजार नऊ फ ) पयत काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व त ुव सेवा कर 
अदा कऱणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस,भाववाढ 
कलमामुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/ घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/ वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.      

 
वषय .८)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजप काम ये ड 

मु यालय व ड भागातील भांडवली, महसुली, वशेष योजना वषयक चालू कामांना 
तरतुद  अपुर  पडत आहेत. तर  सदर कामां या तरतदु म ये तावात नमुद 
केले माणे सुधार त तरतुद (वाढ/घट) करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
(वाढ/घट र. .३,९७,५३,०००/-) 

 
वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सुर ा वभागाकड ल सहा यक आयु  सुर ा 

यांचे वापरातील वाहन .एम.एच१४-सी.एल २४५ टाटा मांझा या वाहनाची धाव 

८१६००/४५६०० कमी झाले असून ते खराब झालेने मा.आयु  यांचे मभा/ं१८/ 
का व/१७/२०१२ दनांक ०५/११/२०१२ अ वये टायर खरेद चे धोरण व कायशाळा 
वभागाचे अिभ ायानुसार तसेच सदरचे वाहन हे सहा यक आयु  सुर ा यांचे 
वापरात असलेने यांचेकडे असले या कामकाजाचा याप ल ात घेता व टायरची 
झीज जा त माणात झा याने तातड ची बाब हणुन मनपा मा यता (CEAT) या 
कंपनीचे टायर खरेद  न करता न जकचे ठेकेदाराकडुन कोटेशन आव यक होते.०४ 
टयुबलेस टायर खरेद  करणे कामी कोटेशन माग वणेत आले असता यापैक  
मे.दशन टायस िचंचवड पुणे यांचे ०४ नग टायरसाठ  ४,५५०/- माण े१८,२०० + 
५०० Bal + Alignment असे एकुण र. .१८,७००/- (अ र  र. . अठरा हजार 
सातशे फ ) असे सगळयात कमी दराचे एज सी कडुन िन वदा न माग वता 
करारनामा न करता थेट प दतीने टायर खरेद  करणेत आलेले असून यापोट  
आले या खचास काय र मा यता देणबेाबत वचार करणे.  
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वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 

वै क य े ातील पद यु र सं था था पत करणेकामी एकुण ०७ वषयात 

पद यु र अ यास म सु  कर याची कया चालु आहे. सदर कामी क  

शासनाकडे परवानगीसाठ  अज सादर क न भारतीय आयु व ान प रषद, द ली 
यांचे माफत तपासणी झाली आहे. अ थीरोग िच क सा, रोग व सुतीशा , 
वकृतीशा , (पॅथॉलॉजी) बालरोग िच क सा, भुलशा , मानसोपचार शा  या येक 
वषया कर ता र. .१,१८,०००/- माणे १८% व तु व सेवा करा सह(GST)एकुण 
र. .१,१८,००० X ६ वषय = ७,०८,०००/- (अ र  र.  सात लाख आठ हजार) 
भारतीय आयु व ान प रषद, नवी द ली, यांचेकडे Secretary General, Medical 

Council Of India, New Delhi  या नावे वतं  ६ धनाकष ( डमांड ा ट) ारे 
भरणेबाबत डॉ.चंदना दास, सिचव यांनी द.२/१/२०१९ रोजी - ईमेल ारे 
कळ वलेले आहे. पद यु र पदवी सं थेस मा यता िमळणेकामी सदरचे शु क 
लवकरात लवकर भारतीय आयु व ान प रषद, नवी द ली, यांचेकडे अदा करणे 
आव यक आहे. सबब तातड ची बाब हणुन आदेश मांक वाय.सी.एम.एच./ 
८ड/का व/२१/२०१९,  दनांक  ०९/०१/२०१९ अ वये ६ डमांड ा ट भारतीय 

आयु व ान प रषद, नवी द ली यांचेकडे जमा करणेत आलेले असलेने सदर खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/11/2018-19 अ वये भाग .३ 

मोशी - आळंद  र ता ते डुडूळगाव गावठाणापयतचा १८ मी.ड .पी. र ता वकिसत 
करणेकामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन ा.ली. िन.र. .12,50,14,855/- 

(अ र  र. .बारा कोट  प नास लाख चौदा हजार आठशे पं चाव न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .12,31,53,859/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .12,31,53,859/- पे ा 2.10% कमी  दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-
१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 10.03% 
ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच र. .12,05,67,628/- + 
रॉय ट  चाजस र. .15,73,196/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,87,800/- = एकुण 
र. .12,24,28,624/- (अ र  र. .बारा कोट  चौवीस लाख अ ठावीस हजार सहाशे 
चौवीस फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/1/2018-19 अ वये लांडेवाड  पुणे 

नािशक महामागाजवळ ल कमानीचे उवर त काम करणेकामी मे.एच.सी.कटार या 
िन.र. .1,65,62,635/- (अ र  र. .एक कोट  पास  लाख बास  हजार सहाशे 
प तीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,65,27,772/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,65,27,772/- पे ा 7.40% जा त दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-
१९ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 0.67% 
ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजुर दराने हणजेच र. .1,77,50,827/- + 
रॉय ट  चाजस र. .8,763/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .26,100/- = एकुण 
र. .1,77,85,690/- (अ र  र. . एक कोट  स याह र लाख पं याऐंशी हजार सहाशे 
न वद फ )  पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१३)  भ  श  येथील पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िलिमटेडचे ई-बसेस चा जग 

क रता न वन उ चदाब वीजभार घेणे क रता म.रा. व. व.कं. यांस सुर ा ठेव, १.३% 

पयवे ण शु क व इतर आकार असे एकूण र. .१६,०२,९७६/- अदा करणे बाबत 
मा. अ य  व य य थापक य संचालक (पुणे महानगर प रवहन महामंडळ 
िलिमटेड) यांनी यांचे द.०५/०१/२०१९ रोजीचे प  .पी.एम.पी.एम.एल./ 
सीएमड /६६६८ ारे कळ वले आहे. भ  श  येथील पुणे महानगर प रवहन 
महामंडळ िलिमटेड चे ई-बसेस चा जग क रता 500 KVA चे नवीन उ चदाब 
वीजभार (MD) िमळणेकामी म.रा. व. व.कं. यांना र. .१६,०२,९७६/-अदा करणे 
आव यक आहे व सदर कामास मा.आयु  यांचे द.१४/०१/२०१९ रोजीचे आदेश 
.अ / व/३३/२०१९ ारे मा यता िमळाली आहे. सदर वषय उपरो  नमुद 
ठकाणी न वन वीजभार मंजुर  क रता म.रा. व. व. कं.िल. यांस र. .१६,०२,७९६/- 
(अ र  र. . सोळा लाख दोन हजार सातशे शहा णव फ ) अदा करणेस व सदर 
खचास काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त ब-याच ऐितहािसक वा तु आहेत सदर 
वा तुचे संवधानासाठ  हेर टेज किमट ची थापन क न कायवाह  करणेस मा. 
नगरसद य व नाग रकांमाफत मागणी होत आहे  हेर टेज कमीट  थापन करणेपुव  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील ऐितहािसक वा तुची याद  करणे आव यक 
आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त ऐितहािसक वा तु व व तु संवधनाबाबतची 
याद  तयार करणेचा  कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग पुणे यांनी ताव सादर केला आहे,. सदर 

तावानुसार कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग पुण े यांना संपुण पंपर  िचंचवड शहरा या 
े ातील ऐितहािसक वा तु आ ण व तु यांची संवधनाची याद  तयार क न अहवाल 

करणे या कामास र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) खच अपे लेला आहे. 

यानुसार सदर या कामकाजासाठ  येणा-या अनुषांिगक खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१५) मनपा या ब े य कायालय थाप य वभागाकड ल िन.नो. .1/18-2018-2019 

अ वये सन २०१८-१९ कर ता भाग .१८ मधील पाथवची दु ती करणकेामी 
मे. ी क शन शेल  िशवाजी फालके िन वदा र. .8,37,216/- (अ र  र. .आठ 
लाख सदतीस हजार दोनशे सोळा फ ) मधुन राँय ट  व मटे रयल टे ट ंग चाजस 
वगळुन र. .8,04,440/- (अ र  र. .आठ लाख चार हजार चारशे चाळ स फ ) पे ा 
-26.86% कमी दराने काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  शत स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आलेला अस याने अवलोकन करणे.  

 
वषय .१६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/42/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .६ म ये धावडेव तीमधील िशवगणेश माग, 

सोपान धावडेमाग व उव रत प रसरात मलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी 
मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .25,00,714/- (अ र  र. .पंचवीस लाख सातशे चौदा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .25,00,714/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .25,00,714/- पे ा 13.5% कमी हणजेच र. .21,63,118/- + रॉय ट  चाजस 
र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .21,63,118/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
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या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .१७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/52/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .७ मधील अमृत योजना वगळून खंडोबामाळ 
प रसरातील मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान 

िन.र. .37,48,573/- (अ र  र. .सदोतीस लाख अठठेचाळ स हजार पाचशे याह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,48,531/- वर 
िन वदा दर माग वणते आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,48,531/- पे ा 13.5% कमी हणजेच र. .32,42,479/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,42,521/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/67/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ाअंतगत भाग .७ मधील अमृत योजना वगळून लांडेवाड  
प रसरातील मलिन:सारण वषयक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान 

िन.र. .37,49,906/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे सहा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,864/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 

र. .37,49,864/- पे ा 13.5% कमी हणजेच र. .32,43,632/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,43,674/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/103/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत भाग .६ मधील गुळवेव ती भगतव तीमधील गणेश 
मं दर प रसर, समाधान कॉलनी व हनुमान मं दर प रसर व उव रत भागात 

मलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी मे.छोटेलाल चौहान िन.र. .37,50,873/- 

(अ र  र. .सदतीस लाख प नास हजार आठशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,50,873/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,50,873/- पे ा 
13.5% कमी हणजेच र. .32,44,505/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,44,505/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 

कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/7/2018-19 अ वये ड े ीय 

कायालयातील भाग .२५ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  
प दतीने देखभाल व दु ती करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .29,99,978/- 

(अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे अठया र फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,872/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,872/- पे ा 
24.27% कमी हणजेच र. .22,71,803/- + रॉय ट  चाजस र. .106/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .22,71,909/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .२१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/127/2018-19 अ वये भाग .२७ 

मधील रहाटणी,  ीनगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे 
करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.एम.जी.माने 
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िन.र. .59,99,965/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे पास  

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,923/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,99,923/- पे ा 12.05% कमी हणजेच र. .52,76,932/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .52,76,974/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/135/2018-19 अ वये भाग .२७ 

मधील तापक र नगर, िशवतीथ नगर, योितबा नगर व इतर प रसरातील 

जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण 
निलका टाकणेकामी मे.संक प इ ा चर िन.र. .59,99,967/- (अ र  

र. .,एकोणसाठ लाख न या णव हजार नऊशे सदुस  फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,99,925/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 

आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,99,925/- पे ा 13% कमी 
हणजेच र. .52,19,935/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .52,19,977/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .47-6-2018-19 अ वये . .26 

क पटेव ती, कावेर नगर, वेणूनगर प रसरात डांबर करण करणेकामी मे.बी.के.खोसे 
िन.र. .1,68,59,809/- (अ र  र. .एक कोट  अडुस  लाख एकोणसाठ हजार आठशे 
नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,67,88,854/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .1,67,88,854/- पे ा 14% कमी हणजेच र. .1,44,38,414/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,555/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .69,400/- = एकुण र. .1,45,09,369/- पयत 



12 
 

 

काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 

असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 56-3-2018-19 अ वये भाग .२६ 

क पटेव ती मशानभुमी वकसीत व इ. थाप य वषयक अनुषंगीक कामे 

करणेकामी मे.एस.बी.सवाई िन.र. .2,50,34,120/- (अ र  र. .दोन कोट  प नास 
लाख चौतीस हजार एकशे वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .2,48,00,148/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,48,00,148/- पे ा 20.09% कमी हणजेच 
र. .1,98,17,798/- + रॉय ट  चाजस र. .1,95,672/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .38,300/- = एकुण र. .2,00,51,770/- (अ र  र. .दोन कोट  ए काव न हजार 
सातशे स र फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
 
वषय .२५) मनपाचे सव दवाखाने व णालये येथे ड य,ु मले रया व वाईन य ुआजारा 

बाबतची ल णे व यावयाची द ता वषयक र ा मधुन भ या दारे १५ दवस 
जनजागृती करणेत आलेली होती. याकर ता मनपाचे आठ णालयाचे ह म ये 
आठ र ा दारे भ या दारे जनजागृती करणेकामी  र. .२०००/- ित र ा ित 
दन या माणे खच येणार असुन आठ र ाक रता कामकाजाचे १५ दवस 
( द.१२/१०/२०१८ ते ३१/१०/२०१८) एकुण र. .२,४०,०००/- (अ र  र. .दोन 
लाख चाळ स हजार फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये H1N1 या आजाराबाबत ल णे व 

यावयाची द ता वषयक जनजागृती करणेकामी ६० सेकंदाची जगजागृती लप 
दवसातून १० वेळा या माणे ित दन १५ दवसांक रता मे.ने ट रे डओ िल. 

Radio One 94.3 FM वर एकूण ९००० सेकंदासाठ  िस द करणेसाठ  
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र. .३,१५,०००/- अिधक १८% जीएसट  र. .५६,६००/- असे एकूण 
र. .३,७१,७००/-(अ र  र. .तीन लाख ए काह र हजार सातशे फ ) चे खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२७) मनपाचे सव दवाखाने व णालये येथे वाईन य ुआजारा बाबतची ल णे व 

यावयाची द ता वषयक जनजागृती र ामधुन भ या दारे कामकाजाचे १५ 
दवस ( द.१२/०९/२०१८ ते ०१/१०/२०१८) जनजागृती करणेत आलेली होती. 
याकर ता मनपाचे आठ णालयाचे ह म ये आठ र ा दारे भ या दारे 
जनजागृती करणेकामी   र. .२०००/- ित र ा ित दन या माणे खच येणार 
असुन आठ र ाक रता १५ दवसांसाठ  एकुण र. .२,४०,०००/- (अ र  र. . दोन 
लाख चाळ स हजार फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२४.१२.२०१८  ते द.३०.१२.२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/७/२०१९ द.१५/०१/२०१९ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .२९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.३१.१२.२०१८ ते द.०६.०१.२०१९   अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/८/२०१८ द.१५/०१/२०१९ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 
वषय .३०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे  डसबर  २०१८  अखेर संपणारा  मािसक गोषवारा मा.मु यलेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/६/२०१९ द.१४/०१/२०१९ अ वये पाठ वले या 
अहवालाचे अवलोकन करणे. 

   
वषय .३१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 1) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 8) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
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ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .३३) मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 6) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 
वषय .३४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 7) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ग े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 42) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .३६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/5/2018-19 अ वये भाग .२ गट 

नं ५४४ बो-हाडेवाड  मोशी ( वनायक नगर) खेळाचे मैदान वकसीत करणे व 

थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. वण क शन (खोसे) 
िन.र. .37,77,144/- (अ र  र. .सदोतीस लाख स याह र हजार एकशे च वेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .35,17,835/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .35,17,835/- पे ा 16.90% कमी हणजेच र. .29,23,321/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,90,809/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,500/- = एकुण 
र. .31,82,630/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालयासाठ  सन २०१८-१९ या 
शै णक वषात इ.५ वी ते १० वी या व ा याना मोफत बसपास योजनेपोट   

र कम  .२ कोट   आगाऊ र कमेचे समायोजन व ऊव रत र. .१,१५,८८,८००/- 
(अ र  र. . एक कोट  पंधरा लाख अ याऐंशी हजार आठशे फ ) कंवा येणा-या 

य  खच व वध उप म या लेखािशषातुन खच  टाकून पी.एम.पी.एम.एल. यांना 
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56-2-2018-19 अ वये भाग .२८  

पंपळे सौदागर मधील आर ण .३६२ खेळाचे मैदान  वकसीत करणे व िश प 
वॉल तयार करणेकामी मे.एस एस साठे िन.र. .4,02,82,860/- (अ र  र. .चार 
कोट  दोन लाख याऐंशी हजार आठशे साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .3,96,13,597/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,96,13,597/- पे ा 1.75% 

जा त  (सुधा रत दरानुसार) िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस एस 
आर दरानुसार ा  िन वदा ह  िन वदा व कृत यो य दरापे ा -8.60% ने कमी 
येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच र. .4,03,06,835/- + रॉय ट  
चाजस र. .5,81,613/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .87,650/- = एकुण 
र. .4,09,76,098/- (अ र  र. .चार कोट  नऊ लाख शहा र हजार आ या णव 
फ ) पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३९) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४५ द.१७/०१/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या िश ण मंडळ कायालयाकड ल ाथिमक शाळांमधील 
व ा या या कला गुणांना वाव देणेकामी दरवष  डा पधा आयो जत के या 
जातात.  याम ये चार गटांम ये ( पंपर , िचंचवड, भोसर  आ ण सांगवी)  पधा 
घेणेत येतात.  िश ण वभागाकड ल शालेय पधचे आयोजन करणेकामी चारह  
वभागीय पयवे कांना येक  र. . पंचेचाळ स हजार अि म असे एकूण 
र. .१,८०,०००/- (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार फ ) अि म देणेत येणार 
आहे.  यातून होणा-या पधचा खच भाग वणेत येणार आहे. वभागीय पयवे कांना 
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अदा करावयाचे अि म र. .१,८०,०००/-  (अ र  र. .एक लाख ऐंशी हजार फ ) व 
पधक रता होणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .४०) मा.िश ण सिमती सभा ठराव .४६ द.१७/०१/२०१९ अ वये पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या िश ण वभागांतगत सव ाथिमक शाळांम ये सन २००६ ते 
सन २०१७ या कालावधीम ये ह ता र सुधार क प राब व यात आला होता. 
सदर ह ता र सुधार क प िश ण मंडळ बरखा त झा यामुळे सन २०१७ ते 
सन २०१८ आदेश िनगत केले नाह . िश क व मु या यापक यां या 
अिभ ायानुसार सदर क पाचा व ा याना फायदा होत आहे. तर  सदरचा क प 
पु हा सु  करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. तसेच याकामी होणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .४१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प   अ  मधील (1 ते 33) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .४२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने देशातील सवात उंच रा वज भ -श  
चौक िनगड  येथे उभार यात आला आहे. या ठकाणी द. २६ जानेवार  २०१९ रोजी 
जास ाक दनी सकाळ  देशभ पर गीतांचा काय म आयो जत केलेला आहे. या 

काय मासाठ  कलाकार मानधन, ले स ारे िस , फुगे इ याद साठ  अंदाजे 
र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ ) इत या थेट प दतीने 

होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .४३)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ८४) 
मधील कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू 
अस यास, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये 

कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधणकारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४४)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 15 ) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
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ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .४५)  मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ (1 ते 
17) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४६)  पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य क मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ (1 ते 8) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेसंबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 

वषय .४७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .52-1-2018-19 अ वये भाग .३ 
चो वसावाड  येथील स ह .१५ ते च-होली स ह .९४० पयतचा १८ मी. ड.पी. 
र ता वकिसत करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इं ा. ा.ली. िन.र. .24,83,68,737/- 

(अ र  र. .चो वस कोट  याऐंशी लाख अडुस  हजार सातशे सदतीस फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,44,93,672/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .24,44,93,672/- पे ा 1.50% कमी  दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-
१९ चे एस एस आर दरानुसार ा  िन वदा िन वदा व कृत यो य दरापे ा 10.05% 
ने कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजरु दराने हणजेच र. .24,08,26,267/- + 
रॉय ट  चाजस र. .35,41,716/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,33,350/- = एकुण 
र. .24,47,01,333/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .४८)   इ वभागीय काय े ातील सन २०१८-१९ साठ  आर ण .४३० ( ाथिमक शाळा) 
वकसीत करण े  या कामास अंदाजप क य  र. .१०,००,००,०००/- इतक  महापािलका 
सभा सिमती  ठराव .१८७ द.२०/०४/२०१८ चे अ वये शासक य मा यता देणेत 
आलेली आहे.  सदर कामाचे नकाशे, आराखडा तयार करणे व िन वदा बन वणे िन वदापुव 

(Pre tender  Activity) व िन वदा प ात (Post tender Activity) कामे करावी लागणार 
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आहेत.  याकर ता थाप य वभागामाफत  क प स लागार यांची कायकार  अिभयंता 
यां या मंजुर नुसार दरसुची द.०४/११/२०१८ रोजी माग व यात आले आहे. यानुसार 
मे.िनयोजन क सलटंट यांचेकडुन िन वदा पुव 0.५०% (Pre  tender  Activity) व 

िन वदा प ात १.४८% (Post tender  Activity) असा दर ा  झाला आहे. कामासाठ  

मे.िनयोजन क सलटंट, पुण े यांची वा तु वशारद हणुन  नेमणुक करणेस व क प 

खचा या १.९८% फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४९)  इ वभागीय काय े ातील सन २०१८-१९ साठ  भाग .३५ भोसर  म ये  

करसंकलन इमारती शेजार ल मनपा या ता यातील जागेम ये बहुउददेशीय हॉल 
बांधणे या कामास अंदाजप क य  र. .९,००,००,०००/- इतक  महापािलका सभा 
सिमती  ठराव .१८७ द.२०/०४/२०१८ चे अ वये शासक य मा यता देणेत 

आलेली आहे.  सदर कामाचे नकाशे, आराखडा तयार करणे व िन वदा बन वणे. 
िन वदापुव (Pre tender  Activity) व िन वदा प ात (Post tender Activity) कामे 

करावी लागणार आहेत.  सदर क पासाठ  मनपा या पॅनलवर वा तु वशारद 

मे.िनयोजन क सलटंट, पुण े  यांची िन वदा पुव 0.५०% (Pre  tender  Activity) व 

िन वदा प ात १.५०% ( Post tender  Activity)  या माणे क प खचा या २% फ  

अदा क न वा तु वशारद हणुन  नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५०)  इ वभागीय काय े ातील सन २०१८-१९ साठ  स ह नं १ मधील खेळाचे मैदानासाठ  
े क गॅलर  उभारण े या कामास अंदाजप क य र. .१५,००,००,०००/- इतक  

महापािलका सभा सिमती  ठराव .१८७ द.२०/०४/२०१८ चे अ वये शासक य 
मा यता देणेत आलेली आहे.  सदर कामाचे नकाशे, आराखडा तयार करणे व िन वदा 
बन वणे िन वदापुव (Pre tender  Activity) व िन वदा प ात (Post tender Activity) 
कामे करावी लागणार आहेत. सदर क पासाठ  मनपा या पॅनलवर वा तु वशारद 

मे.िनयोजन क सलटंट, पुण े  यांची िन वदा पुव 0.५०% ( Pre  tender  Activity) व 

िन वदा प ात १.५०% (Post tender  Activity) या माणे क प खचा या २% फ  अदा 
क न वा तु वशारद हणुन  नेमणुक करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/9/2018-19 अ वये भाग .२ 

िचखली मशानभुमी R.C.C. म ये करण े व बैठक यव था टे डयम प दतीने 

करणेकामी मे.देव क शन िन.र. .10,87,61,289/- (अ र  र कम पये दहा 
कोट  स याऐंशी लाख एकस  हजार दोनशे एकोणन वद फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .10,80,31,437/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .10,80,31,437/- पे ा 
6.23% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  
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दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.52% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .11,47,61,796/- + रॉय ट  चाजस र. .6,16,402/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,13,450/- = एकुण र. .11,54,91,648/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु 
व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .55/1/2018-19 अ वये भाग  १६ 
म ये खंडोबा माळ ते हाळसाकांत चौक पयत पालखी मागाच े कॉ ं टकरण 
करणेकामी (पालखी माग) मे.बी.के.खोसे िन.र. .8,39,94,131/- (अ र  र. .आठ 
कोट , एकोणचाळ स लाख, चौ-या णव हजार एकशे एकतीस  फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,23,87,758/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,23,87,758/- पे ा 
0.30% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन २०१८-१९ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा िन वदा वकृत यो य दरा पे ा 9.03% ने कमी येत 
अस याने, ा  िन वदा मंजुर दराने  हणजेच र. .8,21,40,595/- + रॉय ट  चाजस 
र. .10,71,583/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .5,34,790/- = एकुण 
र. .8,37,46,968/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56-1-2018-19 अ वये भाग .२८ 
पंपळे सौदागर मधील आर ण .३६७ अ खेळाचे मैदान वकसीत करणेकामी 
मे.बी. ह .जी.इं.िल. िन.र. .5,55,88,633/- (अ र  र. .पाच कोट , पंचाव न लाख, 
अ ठयाऐंशी हजार, सहाशे तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .5,42,46,403/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,42,46,403/- पे ा 0% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
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दरापे ा 9.39% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .5,42,46,403/- + रॉय ट  चाजस र. .12,54,580/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .87,650/- = एकुण र. .5,55,88,633/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/2/2018-19 अ वये भाग .29 

इं ायणी मधील इ े ीय कायालय व इतर इमारतींची िसमािभंत बांधण,े उंची 
वाढ वणे व अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अिमत िनितन गांधी 
िन.र. .31,29,819/- (अ र  र. .एकतीस लाख, एकोणतीस हजार, आठशे एकोणीस 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .30,91,906/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .30,91,906/- पे ा 22.00% कमी हणजेच र. .24,11,687/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,413/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .36,500/- = एकुण र. .24,49,600/- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/7/2018-2019 अ वये भाग .11 

मधील महाबली चौक ते जु या आरट ओ ऑफ स पयत काँ टचा र ता तयार 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन िन.र. .7,65,25,314/- (अ र  र. .सात कोट  
पास  लाख पंचवीस हजार तीनशे चौदा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .7,34,90,492/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .7,34,90,492/- पे ा 3.44% जादा 

असा दर कमी क न दे यात आला असून यानुसार ा  िन वदा दर 3.44 % जादा 
दराची सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
8.10% ने कमी येत अस याने िन वदा दरापे ा िन वदा 3.44% जादा दराने 
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हणजेच र. .7,60,18,565/- +रॉय ट  चाजस र. .21,57,772/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .8,77,050/- = एकुण र. .7,90,53,387/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लाग ू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64-17-2018-19 अ वये भाग .४८ 
(नवीन भाग .२७) येथील रहाटणी फाटा ते िशवाजी चौकापयत या १८ मी. ं द 
र याचे काँ ट करण करणेकामी मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .17,59,83,394/- (अ र  र. .सतरा कोट  एकोणसाठ लाख याऐंशी हजार 
ितनशे चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .17,44,88,899/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .17,44,88,899/- पे ा 1.00% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 8.27% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .17,27,44,010/- + रॉय ट  चाजस र. .12,49,445/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,45,050/- = एकुण र. .17,42,38,505/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .64/7/2018-19 अ वये भाग .2  

मधील सव नैसिगक नाले आर सी सी म ये बांधणेकामी मे. ीगणेश क शन 
िन.र. .8,33,54,922/- (अ र  र. .आठ कोट  तेहतीस लाख चोप न हजार नऊशे 
बावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .8,19,52,877/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .8,19,52,877/- पे ा 5.30% जादा दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-

19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.07% ने कमी 
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येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .8,62,96,379/- + रॉय ट  
चाजस र. .9,14,545/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,87,500/- = एकुण 
र. .8,76,98,424/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५८) मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ   
(1 ते 25) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 
 
 

                                                        
                                                     (उ हास बबनराव जगताप)                                      

      नगरसिचव 

                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                      पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१४९/२०१९  

दनांक – १८/०१/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणसेाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( .ड ेका/३/का व/३१/२०१९ द.१५/१/२०१९ वषय .३१ चे लगत) 
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( .इ ेका/िन-६/का व/४०/२०१९ द.११/१/२०१९ वषय .३२ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/२९/२०१९ द.१४/१/२०१९ वषय .३३ चे लगत) 
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( . था/िन-३/का व/५२/२०१९ द.१६/१/२०१९ वषय .३४ चे लगत) 
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( . था/िन-३/का व/५३/२०१९ द.१६/१/२०१९ वषय .३५ चे लगत) 
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( .अ ेका/लेखा/का व/१९/२०१९ द.१७/१/२०१९ वषय .४१ चे लगत) 
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( .झोिनप/ु था/िन/का व/३६/२०१९ द.१६/०१/२०१९ वषय .४३ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/३०/२०१९ द.१७/०१/२०१९ वषय .४४ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/४६/२०१९ द.१८/०१/२०१९ वषय .४५ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/४५/२०१९ द.१८/०१/२०१९ वषय .४६ चे लगत) 
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( . था/िन/ड-मु य/का व/५४/२०१९ द.१८/०१/२०१९ वषय .५८ चे लगत) 
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