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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/८२१/२०१९ 
     दनांक - २६/०७/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – ३१/०७/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ३१/०७/२०१९ रोजी दपुार  २.३० 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 – १३० 
 
 

दनांक - ३१/०७/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक ३१/०७/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
                        

                               दनांक २४/०७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२९) 
                               चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
 
वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 88/3/2018-19 अ वये कासारवाड  

जलतरण तलावास संर ण िभंत बांधणे व र ता वकिसत करणेकामी मे.यश कत  

डे हलपर अँड कॉ ॅ टर िन.र. .74,62,391/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख बास  
हजार तीनशे ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .73,70,871/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,70,871/- पे ा 21.99% कमी हणजेच 
र. .57,50,016/- + रॉय ट  चाजस र. .30,910/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .60,610/- = एकुण र. .58,41,536/- 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. 

( द.३१/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२)  पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी 
या लेखािशषावर र. .१९०.८२ कोट  (अ र  र. .एकशे न वद कोट  याऐंशी लाख 
फ ) तरतूद करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ९७.८२ कोट  व वध कारचे 
पासेस र. .१८ कोट  व बसेस खरेद  र. .७५ कोट  असा अपे ीत खच गृह त 
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धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून ितमहा र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व 
सवलतीचे पासेसपोट  र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. .सात 
कोट  प नास लाख फ ) सन २०१८-१९ या अंदा जत संचलन तुट चे लेखाप र ण 
होवून तूट कायम होईपयत माहे आँग ट २०१९ म ये अदा करावयाचे अस याने व 
सदरची बाब आिथक व पाची अस याने सदर खचास  मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

( द.३१/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३) महारा  औदयोिगक वकास महामंडळा या रावेत जलशु द करण क ांचे जागेतुन 
पयायी र याकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस ह तांतर करावया या जागेचे 
े  ४९२६ चौ.मी. साठ  मु यांकन र. .६,५६,६३,६००/- (अ र  र. .सहा कोट  

छप न लाख ेस  हजार सहाशे फ ) उप मु य लेखािधकार , पुणे (Dy. CAO, 

MIDC, Pune) यांना अदा करणेस व नगररचना व वकास वभाग यांचेकडे 

“भूसंपादन िनधी” लेखािशषातुन सदरची र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.   

( द.३१/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/3/2018-19 अ वये भाग .९ 

शाहुनगर येथे ब हरवाडे मैदाना भोवती सीमािभंत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे.पा टल अँ ड असोिशएट िन.र. .75,18,276/- (अ र  र. .पं याह र 
लाख अठरा हजार दोनशे शहा र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .73,75,691/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,75,691/- पे ा 25.09% कमी हणजेच 
र. .55,25,130/- + रॉय ट  चाजस र. .79,335/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .63,250/- = एकुण र. .56,67,715/- 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 .५) पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या ह ेञीय कायालयातील नाग रकांना डग,ू 
मले रया, िचकुनगु या या आजाराची लागण होऊ नये हणून तीबंधना मक उपाय 
हणून औ णक धुर करण करणेकामी डझेलवर चालणारे तीन चाक  चार र ा 

टॅ पो भा याने घेणेकामी िन वदा नोट स .१/२०१७-१८ नुसार िस  करणेत 
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येऊन िन वदा दर  माग व यात आले  होते. या िन वदा  उघड याबाबत मा. े ीय 
अिधकार  यांनी द.४/०४/२०१८ रोजी मा यता द याने या उघड यात येऊन 
याम ये मे. ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांनी ित दन टॅ पो 

र. .७०४.२७ हा लघु म दर ा  झा याने सदरचा दर मा य कर यात आलेला 
आहे. यानुसार वाहतुक ठेकेदाराकडुन वह त नमु यातील द.६/०४/२०१८ रोजी 
िसलबंद करारनामा घेऊन  आदेश .ह े/१/का व/१०१/२०१८ द.२३/४/२०१८ 
अ वये (२३/०४/२०१८ ते २२/०४/२०१९) अथवा पुढ ल िन वदा या पुण 
होईपयत कामाचे आदेश देणेत आलेले आहेत. सदर कामास व दरास मा. थायी 
सिमती ठराव .२६६४ द.१६/०५/२०१८ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे परंतु 
स य थतीत म.न.पा. माफत नवीन (NIC) िन वदा णाली काया वत करणेची 

या अस याने सदर िन वदा (NIC) िन वदा णालीत िस  कारणेकामी काह  
कालावधी लागणार अस याने पंपर -िचंचवड महानगरपािलके या ह ेञीय 
कायालयातील नाग रकांना डग,ू मले रया, िचकुनगु या या आजाराची लागण होऊ 
नये हणून तीबंधना मक उपाय हणून औ णक धुर करणकरणे या कामाचा 
ठेका िमळालेले ठेकेदार  मे. ी संत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सं था यांना 
द.२३/०४/२०१९ पासून  ०४ म हने कवा िन वदा नोट स कायवाह  पुण होवून  

आदेश होईपयत कालावधी साठ  या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

वषय .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99-7-2018-19 अ वये भाग .६ 

धावडेव ती मधील भैरवनाथ शाळेशेजार ल ना यावर सी ड  वक बांधणेकामी 
मे.एस.बी.काळे िन.र. .64,42,738/- (अ र  र. .चौस  लाख बेचाळ स हजार सातशे 

अडोतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .63,57,570/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .63,57,570/- पे ा 18.75% कमी हणजेच र. .51,65,526/- + रॉय ट  चाजस 
र. .28,268/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .56,900/- = एकुण र. .52,50,694/- 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 .७) भाग .७ येथील नैसिगक नाला लांडेवाड , आ दनाथनगर, रामनगर या प रसरातुन 
वाहतो सदर प रसराम ये पावसाळयाम ये नाग रकां या घरात पाणी साठत 
अस याने पावसाळ  पाणी वाहुन जाणे क रता Strom Water Line टाकणे आव यक 
आहे. तुत कामास सन २०१९-२० या अंदाजप कातील पान .१७६ अन ु .३  

नुसार र. .१०००/- ऐवढ  तरतुद आहे. तर  तावात नमूद माण ेकामांचे तरतुद  
म ये वाढ घट करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

            (वाढ/घट र. .२५,००,०००/-) 

वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ा णसं हालय या 
ठकाणी १.पशुवैदयक  या पदाक रता ीमती.डॉ.चै ाली अशोक आ हाड यांची दरमहा 
र. .४५,०००/- व २. ाणीजीव शा  तथा शै णक अिधकार  (बायोलॉ ज ट) या 
पदावर  ीमती.अंजली तापिसंह बोराडे यांची  दरमहा र. .३०,०००/-  ताव नमूद 
केले माण ेपुढ ल ६ म हने कालावधीक रता िनयु  तथा मानधन खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .९)  व छ सव ण २०२० म ये शहर ओड एफ+ व ओड एफ ++ होणेसाठ  २५० गुणांक 

असणार आहेत. यासाठ  २०२० या सव ण पुव  सावजिनक व सामुदाियक 

शौचालय दु ती होणसेाठ  गुगल मॅ पंग केले या सावजिनक व सामुदाियक 
शौचालयांचे चरल ऑड ट करणेचे मा.शहर अिभयान संचालक यांचे सुचनेनुसार 
महानगरपािलके या मालक चे एकुण ४३६ शौचालयांचे संर णा मक प र कामाफत 

प र ण करणेकामी मे. के.बी.पी. िस हल इं जिनअर ंग स हसेस यांची नेमणुक करणेस 

व तावात नमूद माणे फ  अदा करणेस  मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .१०) आरो य मु य कायालयाकड ल सन २०१९-२० चे अंदाजप काम ये ‘आरो य वषयक 
क स ट सी स ह सेस’ या लेखािशषावर र. .५७,५००/- इतक  तरतूद वग करणेत 
आली असून र ते व गटस साफसफाई कामासाठ  खाजगीकरणा दारे/ 
ठेकेदारामाफत िनयु  कामगारांची सन २०११ ते २०१५ या कालावधीतील पी.एफ.ची 
र कम संबंिधत कामगारां या पी.एफ. खा यावर जमा करणेकामी मे. मुत  
क स ट सी यांची िनयु  कर यात आली आहे. सदर कामाचे यांचे मानधन 
अदायगीकामी अंदाजे र. .३,५०,०००/- अदा करावयाचे आहे. यामुळे आरो य 
वषयक क स ट सी स ह सेस” या लेखािशषावर करणेत आलेली तरतूद 
र. .५७,५००/- कमी पडणार आहे. तसेच थानांतर क  वजन काटा दु ती या 
लेखािशषावर र. .६,०००/- तरतूद करणेत आली असून कचरा थानांतर क  येथील वजन 
का यावर वजन केले जाते. कच-याची बाब अ याव यक अस यामुळे र. .६,०००/- ची 
तरतूद अपुर  पडणार आहे. सबब, आरो य मु य कायालयाकड ल ‘आरो य 
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वभागाकर ता व वध सा ह य खरेद ’ या लेखािशषावर र. .२,००,००,०००/- तरतूद 

करणेत आली असून यामधून १) आरो य वषयक क स ट सी स ह सेस या 
लेखािशषावर र. .२,९२,५००/- २) थानांतर क  वजन काटा दु ती या लेखािशषावर 

र. .१,९४,०००/- वग करणा ारे उपल ध करणेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

७३ (क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .११) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे महानगर प रवहन िल. यां या संयु  
व ामानाने इले क बस चा जग करणे क रता उ च दाब वज पुरवठा व अ य  
व ुत वषयक तातड ने कामे करणे आव यक आहे. सदर काम मनपाचे सन 
२०१९-२० चे अंदाजप कात समा व  केलेले आहे. सदरचे काम हे वैिश यपुण 
अस याने ते गुणव ापुवक मुदतीत पुण करणे गरजेचे आहे याक रता त  
स लगारांची आव यकता आहे. सदर कामाचे यो य िनयोजन क न पुवगणन 
अदंाजप क सादर करणे दरसूची म ये समा व  नसले या बाबींचे दरपृथकरण 
(RA) तयार करणे, नकाशे तयार करणे िन वदा येसाठ  कागदप ांची पुतता 
करणे इ. िन वदा पुव (Pre Tender Activity) व कामाचे आदेश िमळा यानंतर संपुण 
कामाचे िनयोजन व वेळोवेळ  देखरेख करणे, मोजमापे तपासणे इ.िन वदा प ात 
(Post Tender Activity) कामे करावी लागणार आहेत याक रता वभागाकडे 
आव यक तां क मनु यबळ  कमी असून तातड ने व गुणव ापुव काम होणेसाठ  
स लगार एज सी नेमणूक करणे आव यक आहे. अशा कामाक रता ठर वणेत 
आलेला Type A  मधील कॅटॅगर  IV चे हे काम आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे व ुत वषयक कामाक रता स लागार नेमणूक साठ  नािमका 
सूची तयार केलेली असून यानुसार स लगारांना ावयाची फ  शु कास मा. थायी 
सिमती सभेचा ठराव .४३२१ द.०५/०२/२०१९ नुसार मा यता िमळालेली आहे. 

तुत कामाक रता मनपाचे नािमका सूचीतील एज सीकडून कोटेशन नोट स 
.AZ/ELE/05/11/2/5/ 2019-20 Date 13/06/2019 माणे दर माग वले असता 

मे.वै णवी इले कल क स टंसी, पंपर , पुणे ४११०१८ यांचे ०.६९% हे दर सवात 
कमी ा  झाले आहेत. तर  सदर कामाक रता मे.वै णवी इले कल क स टंसी, 
पंपर , पुणे ४११०१८ यांची नेमणूक करणेस व ०.६९% दराने फ  अदा करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.       

      
वषय .१२) ह े ीय कायालयाचे काय े ातील  औ णीक धुर करणासाठ  तीन चाक  चार र ा 

टे पो( डझेल) इंधनावर चालणार   वाहने वाहन  चालका सह त भाडयाने  घेणेकामी  ई 
िन वदा .१/२०१९-२० कर ता पा  ठर व यात आले या िन वदा पैक  मे.जयराम 
क स शन यांनी सुधार त -(८.७०%) कमी दराने  काम कर यास  मा यता 
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दश वली आहे. या ठेकेदाराची  िन वदा,  िन वदा र. .८,३६,१६०/- पे ा -(८.७०%) 
या सवात कमी दराची अस याने  ती वकारणेत आलेली आहे. या अनुषांगाने 
मे.जयराम क स शन यांचे कडून  िन वदा मंजूर  र. .७,६३,४१४/- (अ र  
र. .सात लाख ेस  हजार चारशे चौदा फ ) पयत कामाचे आदेशा पासून एक वष 
कालवधी कर ता काम क न घेणसे तसेच पुढ ल िन वदा या पुण होईपयतचे 

य  कामकाजा कर ता येणारे  खचास  मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .90-1-2018-19 अ वये भाग .४ 

रामनगर बोपखेल येथील नाला पाईपलाईन टाकून बंद त करणेकामी 
मे. ीसदगु कृपा क शन िन.र. .1,65,89,531/- (अ र  र. .एक कोट  पास  

लाख एकोणन वद हजार पाचशे एकतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .1,63,92,064/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,63,92,064/- पे ा 19.10% कमी 
हणजेच र. .1,32,61,180/- + रॉय ट  चाजस र. .1,54,767/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .42,700/- = एकुण र. .1,34,58,647/- 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 .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामा या सोबतचे प  अ मधील (१ ते ४) ि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 देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े   

 
वषय .१५)मनपाचे संकेत थळावर र ते खोदाई परवानगीची या संगणक य णाली 

यव थापन करणेकामी िन वदा सूचना मांक १७/२०१८-१९  नुसार लघु म 
िन वदाधारक मे.टेक नाईन स वसेस यांना र ते खोदाई ये म ये सुलभता 
येणेसाठ  सदर संपुण ये कर ता मनपाचे संकेत थळावर ऑनलाईन संगणक 
णाली व मोबाईल ऍप वकिसत करणेचे कामकाज अंदाजप क य दरांपे ा -४.१०% 

ने कमी दराचे र. .२२,६३,२४०/- (अ र  र. .बावीस लाख ेस  हजार दोनशे 
चाळ स फ ) देणेकामी यांच े सोबत केले या कामाचा करारनामा क न 
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कामकाजाचे आदेश .मात व/११/का व/१०१/२०१९ द.२४ जुलै २०१९ अ वये 
िनगत कर यात कर यात आलेले अस याने  याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत डास 

ितबंधक उपाययोजना अतंगत औ णीक धु रकरण कामकाज करणेत येते. याकामी 
तीन चाक  पकअप हॅन/ र ा टे पो आव यक असलेने १ वष कालावधीसाठ  ३ 

पक अप हॅन/ र ा टे पो भाडेत वावर पुर वणे कामासाठ  ई िन वदा णाली दारे 
द.२९/१२/२०१८ ते ०७/०१/२०१९ या कालावधीत िन वदा माग व यात आ या 
हो या. सदरचे कामासाठ  एकूण ३ िन वदा ा  झा या असून यासाठ  तावात 
नमूद माण े ा  दरप काम ये मे.रामचं  एटर ायजेस  यांनी सादर केलेला 
अंदाजप क य र. .६,६४,५६०/- (अ र  र. . सहा लाख चौस  हजार पाचशे साठ 
फ ) या १६.१७% (र. .५,५७,१००=६५) कमी हा सवात लघू म दर ा  झाला 
आहे. सदरचे दर वकृत करणेत आल ेआहेत. याकामी यांचेशी करारनामा क न 
दनांक १/७/२०१९ पासून १ वष कालावधीसाठ  ३ पक अप हॅन/ र ा टे पो भाडे 
त वावर पुर वणेकामी कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे.  

 
वषय .१७) चौ या ट यात महापािलका काय े ाम ये एकूण ४९ ठकाणांसाठ  नागर  सु वधा 

क  सु  कर यासाठ , नागर  सु वधा क चालक िनयु  कर याकर ता अंितम पा  
झाले या एकूण ०६ अजदारांना महानगरपािलका िन त कर ल या इतर 
अट /शत नुसार ती सेवा र. .२०/- नाग रकांकडून वकार यात येऊन यापैक  
र. .५/- महापािलकेस ा  होणार आहेत. तसेच िमळकत कर, पाणीप ट  इ याद  
बलासाठ  वकृत होणारे भरणा ती पावती र. .५/- या माणे महापािलकेमाफत 
अदा करणेस थम तीन वष कालावधीसाठ  करारनामा क न खाजगी त वावर 
खालील नमूद माणे नागर  सु वधा क चालक िनयु  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

नागर  सु वधा क  (चौथा व अंितम ट पा) थळ पाहणी अहवालानुसार पा  अजदारांची याद  

अ
 

न वन 
भाग 
माकं 

न याने 
आव यकता 

ा  
अज 

अजदारांची नावे शेरा िश लक 
जागा 

१ ३ २ १ मंगेश हरामण ता हाण े पा  १ 
२ ४ १ १ सुवणा द ा य वाळके पा  ० 

३ १० २ २ ेमा राहूल पाठासकर पा  ० 

४ सिचन बाबुराव इंगवल े पा  

५ १२ २ १ गौरव िभवाजी थोरात पा  १ 
६ १८ १ १ व नल ाने र शडेग े पा  ० 
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वषय .१८) सन २०१९-२० म ये मा यिमक वभागाकड ल “ व ाथ  स कार सभारंभ” या 

लेखािशषावर र. .७०,००,०००/- तरतुद आहे. सदर तरतुद मधनु अ ाप पयत 

काह ह  र कम खच पडलेली नाह . परंतु तावात नमूद माणे सदर 
काय मासाठ  अंदाजे खच र. .३०,७५,०००/- खच अपे त  आहे.  यामुळे सदर  

शालांत पर ा माच २०१९ म ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मा यािमक 
शाळेततील ८०% पे ा जा त गुण िमळ वणा-या व ३५% पे ा जा त गुण 
िमळ व या  अंध व अपंग गुणवंत व ाथाना  यांना ावयाचे ब ीस 
र. .३०,७५,०००/- (अ र  र. .तीस लाख पं याह र हजार फ ) कंवा य  
येणा-या खचास मा यता घेणे आव यक आहे.  सदर व ाथाना अदा करावयाची 
र कम ह  धनादेशा ारे अदा न करता  व ाथ या बॅक खा याम ये  ECS  ारे जमा  
करणेस मा यता देणेबाबत वचार 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/८२१/२०१९ 

दनांक – २६/०७/२०१९ 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .इ /े था/का व/५६३/२०१९ द.२०/०७/२०१९ वषय .७ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/२०/२०१९ द.२३/०७/२०१९ वषय .१४ चे लगत) 

 


