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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/३८७/२०२१ 
  दनांक - १७/०२/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष 
                 सभा दनांक २२/०२/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, 

दनांक २२/०२/२०२१ रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आलेली 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 ( वशेष सभा) 

कायप का मांक – २१० 
 

दनांक - २२/०२/२०२१                            वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, 
दनांक २२/०२/२०२१ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 
वषय .१)    मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/16/2020-21 अ वये 

. .२५ वाकड येथील भागातील न याने ता यात येणारे र ते WMM व MPM 

प दतीने वकसीत करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर िन.र. .37,49,891/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे ए या नव फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,82,541/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,82,541/- पे ा 45.78% कमी हणजेच र. .19,96,674/- + रॉय ट  चाजस 
र. .67,419/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण र. .21,31,443/- 

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 .२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/11/2020-21 अ वये 

. .२५ पुनावळे येथील भागातील न याने ता यात येणारे र ते WMM व 
MPM प दतीने वकसीत करणेकामी मे.आर.जी.मंगळवेढेकर िन.र. .37,19,958/- 

(अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणवीस हजार नऊशे अ ठाव ण फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,52,608/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,52,608/- पे ा 45.78% कमी हणजेच र. .19,80,444/- + रॉय ट  चाजस 
र. .84,380/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,350/- = एकुण र. .21,32,174/- 

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 
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र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/94/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१४ मधील काळभोरनगर व इतर 
प रसरात  जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.िशवम एंटर ायजेस िन.र. .44,99,950/- 

(अ र  र. .च वचेाळ स लाख न या नव हजार नऊशे प नास फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,950/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .44,99,950/- पे ा 14.6% कमी हणजेच र. .38,42,957/- + रॉय ट  चाजस 
र. .10,690/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .38,53,647/- 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 .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/85/2020-21 अ वये  भाग .९ 
मासुळकर कॉलनी यशवंतनगर, उ मनगर प रसरात  हॉटिम स प तीने 

डांबर करण करणेकामी मे.भगवंत क शन िन.र. .37,49,955/- (अ र  र. . 
सदोतीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,76,205/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,76,205/- पे ा 
31.99% कमी हणजेच र. .25,00,187/- + रॉय ट  चाजस र. .25,653/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .25,99,590/- 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)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/79/2020-21 अ वये भाग .9 

खराळवाड , नेह नगर प रसरातील आव यक ठकाणी पावसाळ  गटरची सुधारणा 
करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अ य मंजाभाऊ रोडे 
िन.र. .37,27,547/- (अ र  र. .सदोतीस लाख स ावीस हजार पाचशे स ेचाळ स 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,07,097/- वर 
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िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .37,07,097/- पे ा 28.77% कमी हणजेच र. .26,40,565/- + 
रॉय ट  चाजस र. .10,459/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,450/- = एकुण 
र. .26,71,474/- 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 .६) भारत सरकार तसेच रा य शासानाने कोरोना वषाणू Covid-19 ादभुाव 

रोख यासाठ  रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक १३ माच, 

२०२० पासून लागू क न अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे.  या माणे आप ी 
यव थापन अिधिनयम २००५ लागू क न रा ीय आप ी घो षत क न कोरोना 
वषाणूचा ादुभाव रोखणेकर ता मनपा या वतीने हाळंुगे बालेवाड  टे डयम, 

 आकुड  पंपर  िचंचवड इं ज. कॉलेज,  Balaji Law College, Tathawade, DY 
Patil College Girls Hostel, Ravet, KSB Chowk- BSNL (Ladies Hostel), Boys 
Hostel, Moshi,  Ladies Hostel - Indrayani Nagar  व  Indira College, Wakad येथ े
Covid Care Centre (CCC)   सु   कर यात आलेले असून माहे जुलै २०२० व माहे 
डसबर २०२०  या कालावधीत केले या हाऊस कंपींग कामाकर ता मे.बी. ह .जी. 
इं डया िल., यांना कमान वेतन दराने वेतन  अिधक केमीकल व सा ह यापोट  
या माणे र. .९७,६९,९४७/- (अ र  र. .स या णव लाख एकोणस र हजार 
नऊशे स ेचाळ स फ ) चे खचास तसेच माहे डसबर २०२०   पासून पुढ ल 
कालावधीत कमान वेतन दरा माणे अिधक केमीकल व सा ह यापोट  येणा-या 
खचास काय र मा यता घे याची कायवाह  वभागामाफत कर यात येणार 
अस याने मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७) पंपर  िचंचवड शहरातील नाग रकांना कोरोना आजाराची मा हती व ितबंधा मक 

उपाययोजना कळ यासाठ  यांची जनजागृती शहरात ०५ दवस भ या दारे 
म.न.पा.च े ८ णालयाचे प रसरात करणे आव यक होते. याकामी 
द.२५/०५/२०२० ते २९/०५/२०२० या ०५ दवस जनजागृती करणेकामी 
अित.आरो य वै कय अिधकार  यांचे नावे काढ यात आले या अगाऊ 
र. .१,७५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पं याह र हजार फ ) खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) पंपर  िचंचवड शहरातील नाग रकांना कोरोना आजाराची मा हती व ितबंधा मक 

उपाययोजना कळ यासाठ  याची जनजागृती शहरात ०५ दवस भ या दारे 
म.न.पा.च े ८ णालयाचे प रसरात करणे आव यक होते. याकामी 
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द.२४/०४/२०२० ते २८/०४/२०२० या ०५ दवस जनजागृती करणेकामी 
अित.आरो य वै कय अिधकार  यांचे नावे काढ यात आले या अगाऊ 
र. .१,७५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पं याह र हजार फ ) खचास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/21/2020-21 अ वये भाग .७ 

भोसर  येथील मनपा सावजिनक व छता गृहांची थाप य वषयक व  

अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अ य मंजाभाऊ रोडे िन.र. .29,98,048/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख अ या णव हजार अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,86,348/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,86,348/- पे ा 
27.77% कमी हणजेच र. .21,57,039/- + रॉय ट  चाजस र. .5230/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .21,73,969 /- 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 .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/2/2020-21 अ वये भाग .३ 

येथील व वध ठकाणी ता यात आले या र यांची खड करण व बीबीएम 
करणेकामी मे.चैताली स लायस िन.र. .29,98,225/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 
अ ठया णव हजार दोनशे पंचवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .29,67,625/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,67,625/- पे ा 40.99% कमी 
हणजेच र. .17,51,196/- + रॉय ट  चाजस र. .19,364/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .30,600/- = एकुण र. .18,01,160/- 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 .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/16/2020-21 अ वये भाग .५ 
मधील इ याद  ठकाणी फुटपाथ करणे व थाप य वषयक करणेकामी मे.द 

ाऊन माक क शन िन.र. .29,99,994/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख 



6 
 

न या णव हजार नऊशे चौ-या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .29,68,044/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,68,044/- पे ा 28.77% कमी 
हणजेच र. .21,14,138/- + रॉय ट  चाजस र. .42,277/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .31,950/- = एकुण र. .21,88,365/- 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 .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/23/2020-21 अ वये भाग .३ 

पठारे मळा, बुडव ती, काळजेवाड  प रसरातील थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.चैताली स लायस िन.र. .74,90,626/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न वद 
हजार सहाशे स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,78,926/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,78,926/- पे ा 37.02% कमी हणजेच 
र. .47,10,228/- + रॉय ट  चाजस र. .27,279/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .11,700/- = एकुण र. .47,49,207/- 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 .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/25/2020-21 अ वये भाग .३    
च-होली प रसरात व वध ठकाणी थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.चैताली 
स लायस िन.र. .74,96,617/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख शहा णव हजार 
सहाशे सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .74,84,917/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,84,917/- पे ा 37.02% कमी हणजेच 
र. .47,14,001/- + रॉय ट  चाजस र. .27,420/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .11,700/- = एकुण र. .47,53,121/- 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 
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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) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/60/02/2020-21 अ वये 

. .२४ मधील आर ण .६२८ खेळाचे मैदानात िसंथेट क ॅक बांधणे व 

उव रत थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.ड .एस.कुलकण  
िन.र. .97,49,802/- (अ र  र. .स या नव लाख एकोणप नास हजार आठशे 
दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .97,30,952/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  

ठेकेदाराकडून र. .97,30,952/- पे ा 26.78% कमी हणजेच र. .71,25,003/- + 
रॉय ट  चाजस र. .67,137/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .18,850/- = एकुण 
र. .72,10,990/- 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 .१५)  भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द. 
14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 

19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत 

थापन केले या  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील 

ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना 
गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 
10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  
यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत.  यानुषंगाने िनगत 
करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या 
र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन 
दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे 
यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन 
वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या 
र. .22,44,420/- (अ र  र. .बावीस लाख च वेचाळ स हजार चारश ेवीस फ ) 
चे खचास काय र मा यता व मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  
सं था मया. यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .१६) क शासनाने देशातील काह  महानगरपािलकांची िनवड क न यांचे कजरोखे 

उभारणीसाठ  मता आहे का याची तपासणी करणेसाठ  स लागार हणून 
Department of Treasury (Washington D.C.) यांची नेमणुक केली आहे. 
याम ये  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा समावेश आहे.  यानुसार सन २०२० 

म ये मनपाच ेताळेबंद पञके तातड ने अ ावत तयार क न घेतले आहे. मनपाचे 
कर स लागार सनद  लेखापाल ी.िचंगळे व प यांनी म.न.पा.ची आिथक थती 
बाबत सव मा हती मा.आयु  यांच ेमाफत संबंधीत स लागार सं थेस व ेशीत केली 
होती.  या स लागार सं थे या मागणी माणे म.न.पा. च े वाष क ताळेबंद पञके 

(Balance Sheet) तातड ने तयार क न सं  व पात स लागार सं थेस सादर 

केलेले आहेत. म.न.पास आव यक ते ताळेबंद तयार करणेसाठ  ितवष  र कम पये 

४ लाख फ  फ /मानधन खच अपे ीत आहे.  वर ल सव बाबींचा वचार करता  
मे.िचंगळे अॅड असोिसएटस, ो ा. व प िचंगळे (स.ले.) यांना  सन २०१६/१७ ते 

२०२०/२१ या पाच वषाचे ताळेबंद पञके तयार करणेकामी तातड ची बाब हणुन 

महारा  महानगर महापािलका अिधिनयम, अनुसुची ड मधील करण ०५(२) (२) 

अ वये  िन वदा न माग वता थेट प दतीने करारनामा क न यासाठ  येणारे खच 

र. .४,००,०००/- लाख ितवष  माणे एकुण र. .२०,००,०००/- लाख (अ र  र. . वीस 

लाख फ ) खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७)  भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द. 
14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 

19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत 

थापन केले या  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील 

ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना 
गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 
10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  
यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत.  यानुषंगाने िनगत 
करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या 
र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन 
दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे 
यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन 
वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या 
. .4,42,800/- (अ र  . .चार लाख बेचाळ स हजार आठशे फ ) चे खचास 

काय र मा यता व मे.हॉटेल ऐ या यांचबेरोबर काय र करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१८) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द. 
14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 

19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत 

थापन केले या Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील 

ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना 
गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 
10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  
यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत.  यानुषंगाने िनगत 
करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या 
र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन 
दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे 
यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन 
वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या 
र. .6,39,900/- (अ र  र. .सहा लाख एकोणचाळ स हजार नऊशे फ ) चे 
खचास काय र मा यता व मे.हॉटेल िशवनेर  यांचेबरोबर काय र करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द. 
14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 

19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत 

थापन केले या Covid Care Center  व Institutional Quarantine Center येथील 

ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना 
गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 
10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर र. .180/- ित दन ित य  
यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत.  यानुषंगाने िनगत 
करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या 
र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन 
दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे 
यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन 
वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या 
र. .11,31,120/- (अ र  र. .अकरा लाख एकतीस हजार एकशे वीस फ ) चे 
खचास काय र मा यता व मे.हॉटेल राजवधन यांचेबरोबर काय र करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२०) भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसूचना द. 
14/03/2020 आप ी यव थापन कायदा 2005 कलम (41 व 50), महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा (COVID 

19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपामाफत 

थापन केले या  Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील 

ण तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने  िनयु  केलेले कमचार  यांना 
गरजेनुसार जेवण व ना ा उपल ध क न देणेकामी ई िन वदा सूचना मांक 
10/2020-21 अ वये ा  झालेला लघु म दर पये 180/- ित दन ित य  
यानुसार एकूण 15 पुरवठादार िन त करणेत आलेले आहेत.  यानुषंगाने िनगत 
करणेत आले या पुरवठा आदेशानुसार पुरवठादारांना अदा करा या लागणा-या 
र. .180/- ित दन ित य  या माणे सबंिधत पुरवठादारांनी ित दन 
दुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा पुरवठा केलेला आहे 
यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल वचारात घेऊन 
वषया या स व तर तपिशलाम ये नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या 
र. .6,26,220/- (अ र  र. .सहा लाख स वीस हजार दोनशे वीस फ ) चे खचास 
काय र मा यता व मे. ाईट केट रंग स हसेस यांचेबरोबर काय र करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .39/2/2020-21 अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीत देखभाल दु तीची कामे 

करणेकामी  (सन २०२०-२१ कर ता) M/s.SHREE GANESH CONSTRUCTION 

िन.र. .67,49,966/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .67,33,366/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,33,366/- पे ा 23.86% कमी हणजेच 
र. .51,26,785/- + रॉय ट  चाजस र. .3,424/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .16,600/- = एकुण र. .51,46,809/- 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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/109/2020-21 अ वये  भाग .९ 
मासुळकर कॉलनी, यशवंतनगर, उ मनगर, अजमेरा मु य र यालगत कलर 

पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज 

क शन िन.र. .70,49,948/- (अ र  र. .स र लाख एकोणप नास हजार 



11 
 

नऊशे अ ठेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .69,97,148/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .69,97,148/- पे ा 35.99% कमी हणजेच 
र. .44,78,874/- + रॉय ट  चाजस र. .7,208/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .52,800/- = एकुण र. .45,38,882/- 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. .43/111/2020-21 अ वये भाग .9 

खराळवाड  व इतर ठकाणी कलर पे हंग लॉक बस वणे व इतर थाप य 

वषयक कामे करणेकामी मे.िशवगंगा क शन िन.र. .61,47,246/- (अ र  
र. .एकस  लाख स ेचाळ स हजार दोनशे सेहचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,23,796/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,23,796/- पे ा 
35.99% कमी हणजेच र. .39,19,842/- + रॉय ट  चाजस र. .84,379/-  
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .23,450/- = एकुण र. .40,27,671/- 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 .२४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/113/2020-21 अ वये भाग .९ 

म ये खराळवाड , नेह नगर व आव यक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणे व 

इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.सुयोगराज क शन 
िन.र. .74,99,265/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार दोनशे पास  
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,78,815/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,78,815/- पे ा 35.99% कमी हणजेच र. .47,87,189/- + रॉय ट  चाजस 
र. .30,953/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,450/- = एकुण र. .48,38,592/- 

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 



12 
 

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 .२५)मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .१६/१७-२०२०-२१ अ वये  अ े ीय 

कायालय अंतगत भाग .१४ मधील व ुत यव थेचे चालन व देखभाल 
दु ती करणकेामी मे. व प इले कल & इंजीिनअर ग िन.र. .२६,७२,८९१/-
(अ र  र. . स वीस लाख बाह र हजार आठशे ए या नव फ ) पे ा १८.९९% 
कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणे या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२६) पंपर  िचंचवड पािलके या पशुवै क य वभागातंगत नेह नगर,  पंपर  या ठकाणी 

कायरत छोटे पाळ व ाणी दहन मिशन (Pet Incinerator) कर ता मे.एस.के. 
इंटर ायजेस,  िचंचवड यांचेकडुन मिशन दु ती चे ैमािसक र. .५०००/- 
(अ र  र. .पाच हजार फ ) इतक  र कम अदा करणे व दोन वषाकर ता 
स हिसंग चे कामकाज देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .27-01/2019-2020 अ वये 

रहाटणी भाग .27 मधील प रसरातील र यावर ल दवाब ी गंजलेले/खराब 
झालेले  पोल बदलणे (न याने होणारे कॉ ं ट व इतर र ते) या कामाकर ता 
मे.कमल इले क ए टर ायजेस  िन वदा र. .92,40,156/- (अ र  
र. . या णव लाख चाळ स हजार एकशे छप न फ ) पे ा –19.31% कमी या 
ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस या अट स अधीन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .46/70/2020-21 अ वये सन २०२०-

२१ क रता भाग .१६ से. .२९ मधील भाजीमंडई प रसर वकिसत करणेकामी 
मे.एच.एम.क शन िन.र. .56,22,840/- (अ र  र. .छ प न लाख बावीस 
हजार आठशे चाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .56,05,190/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .56,05,190/- पे ा 23.65% कमी हणजेच 
र. .42,79,563/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .17,650/- 

= एकुण र. .42,97,213/- 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 
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अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .२९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .73/02/2019-2020 अ वये सन २०१९-

२० कर ता भाग .१८ म ये चापेकर चौक ते मोरया  हॉ पटल पयतचा र ता 
अबन डझाईन नुसार वकिसत करणकेामी िन.र. .7,25,47,262/- (अ र  
र. .सात कोट  पंचवीस लाख स ेचाळ स हजार दोनशे बास  फ ) लघु म १ 
ठेकेदार मे.रािधका क शन यांची िन वदा, िन वदा अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस ठराव .6907 द.28/02/2020 अ वये 

मा. थायी सिमती सभेने मा यता दली आहे. तथा प, मा.आयु सो यांचेकड ल 
आदेश . था/िन/इमु य/218/२०२०, द.16/12/2020 अ वये मे.रािधका 
क शन यांचा  काळया याद त समा व  क न सव िन वदा येत भाग 
घेणेस ३ वषासाठ  ितबंध करणेस आदेश िनगिमत करणेत आले आहे. तसेच 
लघु म २ ठेकेदार लघु म १ यांचे दरात काम करणेची संमती अस यास यांची 
िन वदा वीकृत करणेस मा.आयु सो यांचेकड ल द.16/12/2020 चे तावा वये 
आदेिशत केले आहेत. यामुळे मे.रािधका क शन यांची िन वदा र  क न 
लघु म २ ठेकेदार मे.ए.जी.असोिसए स यांनी लघु म १  ठेकेदार यांचे दरात 
काम करणेस संमती दली अस याने लघु म २ ठेकेदार मे.ए.जी.असोिसए स 
यांची िन वदा मंजूर करणेस ता वत करणेत येत आहे. िन. .73/02/2019-

2020 अ वये सन २०१९-२० कर ता भाग .१८ म ये चापेकर चौक ते मोरया  
हॉ पटल पयतचा र ता अबन डझाईन नुसार वकिसत करणेकामी 
िन.र. .7,25,47,262/- (अ र  र. .सात कोट  पंच वस लाख स ेचाळ स हजार 
दोनशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .7,19,73,005/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

मे.ए.जी.असोिसए स यांचेकडून र. .7,19,73,005/- पे ा 19.90% कमी हणजेच 
र. .5,76,50,377/- + रॉय ट  चाजस र. .4,26,107/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .1,48,150/- = एकुण र. .5,82,24,634/- 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 .३०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/86/2020-21 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१० मधील संभाजीनगर, शाहुनगर  व इतर 
प रसरात  जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी  
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे.ड .एस.कदम िन.र. .44,99,950/- (अ र  
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र. .च वेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,99,950/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,950/- पे ा 
22.33% कमी हणजेच र. .34,95,111/- + रॉय ट  चाजस र. .10,690/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,05,801/- 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 .३१) मनपा या भाग .९ (नवीन व भाग .१०) संभाजीनगर येथील बड हॅली 
येथ ेलेझर शो क रता आव यक कामे करणे  याकामा म ये उ च दाब वज भार 
घेणेकामी Load Sanction Order, No-00365, द.21/01/2021 आ ण Firm 

Quotation/Demand Note, Estimate Number – 149, द.07/01/2021 नुसार  

म.रा. व.वी.कं.िल. यांचे पयवे ण व इतर शु क असे एकूण र. .७,५३,६९५/- 
(अ र  र. .सात लाख ेप न  हजार सहाशे पं या नव फ ) महारा  रा य वीज 
वतरण कंपनी यांनी मागणी केलेली आहे. यानुसार सुर ा ठेव व १.३% 

पयवे ण शु क व इतर आकार अस े एकूण र. .७,५३,६९५/- महारा  रा य 
वीज वतरण कंपनीस अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय, पद यु र 
सं थे या - करण वभागातील ड .आर. िस टम ची सी.एम.सी. करणेसाठ  
संबंिधत कंपनी M/S.CARE STREAM HEALTH INDIA PVT. LTD., मुबंई 

यांनी एकुण र. .५,८४,१००/- (अ र  र. .पाच लाख चौ-याऐंशी हजार शंभर 
फ ) चे दरप क सादर केले असुन सदरचे दरप क वकृत कर यात आले 
आहे. यानुसार वाय.सी.एम. णालय, पद यु र सं थे या - करण वभागातील 

ड .आर.िस टम ची सी.एम.सी.करणेसाठ  संबंिधत कंपनी M/S.CARE 

STREAM HEALTH INDIA PVT. LTD., मुबंई यांचेकडून िन वदा न मागवता, 
करारनामा न करता मनपा अिधिनयम अनुसुची करण ५(२)(२) नुसार थेट 
प दतीने सी.एम.सी. कर यास व यासाठ  होणारा खच एकुण र. .५,८४,१००/- 
(अ र  र. .पाच लाख चौ-याऐंशी हजार शंभर फ ) ला मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

    

वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/103/2020-21 अ वये भाग .६ 
मधील लांडगे व ती, महादेवनगर व प रसरातील र यांची डांबर करणाने 

सुधारणा करणेकामी मे.लाणावळा क शन कं. िन.र. .44,97,605/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख स या नव हजार सहाशे पाच फ ) मधुन रॉय ट  व 
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मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .43,96,455/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,96,455/- पे ा 
15.53% कमी हणजेच र. .37,13,686/- + रॉय ट  चाजस र. .5,042/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .1,01,150/- = एकुण र. .38,19,878/- 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 .३४)महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण 

वभागाकड ल माहे जुलै, ऑग ट, स टबर, ऑ ट बर, नो हबर व डसबर २०२० 
अखेर संपणारा मािसक गोषवारा मा.मु य लेखा पर क यांनी . 
मुलेप/१अ/का व/२९/२०२१, द.१६/०२/२०२१ अ वये पाठ वले या अहवालाचे 
अवलोकन करणे.  

 

वषय .३५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/1/2020-21 अ वये भाग .८     
यशवंतराव च हाण चौक ते व े र चौकापयतचा र ता अ ावत करणेकामी 
मे.अजवानी इ ा चर ा.िल. िन.र. .28,74,26,664/- (अ र  र. .अ ठावीस 
कोट  चौ-याह र लाख स वीस हजार सहाशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,71,23,945/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .28,71,23,945/- पे ा 
3.95% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2020-21 चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.14% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .27,57,82,549/- + रॉय ट  चाजस 

र. .8,90,892/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,02,718/- = एकुण 
र. .27,69,76,159/- 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 .३६) मा.िश ण सिमती ठराव मांक  ३  वषय मांक २ दनांक ११/१२/२०२० अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे 
व ाथा हे गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील 

शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या 
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शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये 

शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या 
वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे.तसेच व ाथाबरोबर िश कांचा 
ह  अ ावत वाचनाची मा हती िमळावी. याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील सव िश कांना श दवेध हे महाजन दस 
यांचे पु तक िश कांना वाचनासाठ  व व ाथाना िश णासाठ  ेरणा देणारे आहे. 
तर  सदर पु तके पुर वणेकामी मे.महाजन दस, डॉ.झुंजारराव सावंत यांचे माफत 

ताव ा  झाला आहे. सदर पु तकास अनेक पा रतो षके िमळाली आहेत. 
सदर पु तक रा य शासना या सव अनुदािनत ंथालयांम ये शासनाने उपल ध 
केलेले आहे. तर  मे.महाजन दस यांचेमाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ाथिमक शाळेतील सव िश कांना  “श दवेध” हे पु तक सन २०२०-२१ साठ  

थेट प दतीने खरेद  करणेस व येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आलेली आहे. मे.महाजन दस, 

डॉ.झंुजारराव सावंत यांच ेमाफत श दवेध हे पु तक पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस 

उपल ध क न देणार असलेबाबत कळ वलेले आहे.  तपिशल पुढ ल माणे – 
 

अ. . पु तक नाव/सा ह य तपशील कंमत र.  

1 श दवेध 300/- ित पु तक 

                       

 मा.िश ण सिमती मा य ठराव व मे.महाजन दस यांचे तावानुसार श दवेध 
हे पु तक सव ाथिमक शाळांम ये वाटप करणेकामी खालील माणे खच येवू 

शकतो. मा. थायी सिमती ठराव मांक ८०१९ दनांक १३/०१/२०२१ अ वये 
तुत वषयातील एज सीकडून कती पु तके खरेद  करणार व यासाठ  कती 

खच येणार हे शासनाने तपासून मा. थायी सिमतीसमोर मा यतेसाठ  सादर 
करणेकामी मा यता दलेली आहे.    
अ. . ाथिमक शाळा सं या एकुण पु तक सं या ित  पु तक र.  एकुण र.  

1 110 500 300/- 1,50,000 /- 

            
            श दवेध पु तक वाटप उप म राब वणेकामी एकुण र. .1,50,000/- इतका खच 

येणार असलेने सन २०२०-२०२१ या आिथक वषाम ये िश ण वभागाकड ल 

अंदाजप कामधील व ाथासाठ  वयंअ ययन साधने या लेखािशषकावर 
स थती म ये र. .15,00,000/- तरतूद उपल ध आहे. श दवेध पु तक सव 

ाथिमक शाळांम ये पुर वणेकामीचा उप म राब वणेकामी या लेखािशषकामधून 

खच करता येवू शकतो. मा.िश ण सिमती सद य पार त ठराव हा थेट प दतीने 
खरेद  करणेकामी संमत करणेत आलेला असलेने श दवेध हे पु तक खरेद  

करणेकामी एकुण र. .1,50,000/- इतका खच येणार असलेने मे.महाजन दस 

यांचेमाफत सव शाळांमधील िश कांना श दवेध हे पु तक पुर वणेकामी व 

खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .58/02/2020-21 अ वये भाग .७ 

भोसर  मशान भूमी ते अ नशामक क  पयतचा र ता अ ावत प दतीने 

वकसीत करणेकामी मे.मोहनलाल मथराणी क शन ा.िल. 
िन.र. .32,75,54,002/- (अ र  र. .ब ीस कोट  पं याह र लाख चोप न हजार 
दोन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .32,60,23,002/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .32,60,23,002/- पे ा 11.88% कमी हणजेच 
र. .28,72,91,469/- + रॉय ट  चाजस र. .27,47,296/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .15,31,000/- = एकुण र. .29,15,69,765/- 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 .३८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .58/03/2020-21 अ वये भाग .७ 

भोसर  बापूजी बुवा चौक ते पी.एम.ट . चौकापयचा र ता अ ावत प दतीने 

वकसीत करणेकामी मे.इंगवले पाट ल क शन कंपनी 
िन.र. .21,20,08,377/- (अ र  र. .एकवीस कोट  वीस लाख आठ हजार तीनशे 

स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .21,07,69,027/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .21,07,69,027/- पे ा 2.7% कमी दराने िन वदा 
ा  झालेली आहे. सन 2020-21 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा 
वकृत यो य दरापे ा 8.10% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
हणजेच र. .20,50,78,263/- + रॉय ट  चाजस र. .16,17,392/- मटे रयल 

टे ट ंग चाजस र. .12,39,350/- = एकुण र. .20,79,35,005/- 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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालयातील सन २०२०-२१ च े

अंदाजप कात असलेली तरतुद पैक  र. .१५,००,०००/- मुदत ठेव क रता व 
र. .३,००,०००/- इतर खचासाठ   असे एकुण र. .१८,००,०००/- (अ र  
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र. .अठरा लाख फ ) “जग ु  संत तुकाराम संतपीठ संचालक मंडळ” यांना 
अदा कर यात आलेले असुन यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

    
वषय .४०)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .11/4/2020-21 अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या "ई" भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 

ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.आयन पं स एँड 

ए हायरो सो युश स ा.िल. िन.र. .1,17,99,362/- (अ र  र. .एक कोट  सतरा 
लाख न या नव हजार ितनशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .1,17,99,362/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,17,99,362/- पे ा 16.9% कमी 
हणजेच र. .98,05,270/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .98,05,270 /- 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 .४१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .11/3/2020-21 अ वये "फ" 
ेञीय कायालया या काय ेञातील जलिन:सारण निलकांची साफसफाई करणे व 

चोकअप काढणे या कामांस तांिञक मा यता िमळणेकामी मे.मिनष असोिसए स 

िन.र. .1,19,50,177/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणीस लाख प नास हजार एकशे 
स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,19,50,177/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,19,50,177/- पे ा 25.85% कमी हणजेच 
र. .88,61,056/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .88,61,056/- 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 .४२)मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .11/1/2020-21 अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या "अ" भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 

ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.आयन पं स एँड 

ए हायरो सो युश स ा.िल. िन.र. .1,21,41,355/- (अ र  र. .एक कोट  
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एकवीस लाख ए केचाळ स हजार तीनशे पंचाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,21,41,355/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,21,41,355/- पे ा 
18.9% कमी हणजेच र. .98,46,639/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .98,46,639 /- 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 .४३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .11/2/2020-21 अ वये पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या "ब" भागातील जलिन:सारण निलकांची वा षक 

ठेकेदार  प तीने साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी मे.मिनष 
असोिसए स िन.र. .99,99,960/- (अ र  र. .न या नव लाख न या नव हजार 
नऊशे साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .99,99,960/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .99,99,960/- पे ा 16.01% कमी हणजेच 
र. .83,98,966/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .83,98,966/- 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 .४४)मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .14/19/2020-2021 अ वये से. .23 

जलशु द करण क  येथील पंपींग मिशनर , सब टेशन, वीज संच मांडणी व 
जिन संचाची सन 2020-21 कालावधीक रता दु ती वषयक कामे करणे व 
अनुषंिगक कामे करणेकामी मे.फलोमॅक इं जिनअ रंग कॉपोरशन 
िन.र. .1,24,57,584/- (अ र  र. .एक कोट  चोवीस लाख स ाव न ् हजार 
पाचशे  चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,24,57,584/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,24,57,584/- पे ा 27.09% कमी हणजेच 
र. .90,82,824/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .90,82,824/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 
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ि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 .४५)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/86/2020-21 अ वये भाग .९ 
मासुळकर कॉलनी पर सरातील र यांचे डांबर करण व देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.भगवंत क शन िन.र. .37,49,939/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे एकोणचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,76,189/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .36,76,189/- पे ा 31.99% कमी 
हणजेच र. .25,00,176/- + रॉय ट  चाजस र. .25,653/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .25,99,579/- 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 .४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/56/2020-21 अ वये भाग .२ 
िचखली गावठाण ल ढेव ती, महादेवनगर, रोकडेव ती म ये ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी िन.र. .41,23,426/- (अ र  

र. .ए केचाळ स लाख तेवीस हजार चारशे स वीस फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,51,126/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,51,126/- पे ा 
31.08% कमी हणजेच र. .27,92,036/- + रॉय ट  चाजस र. .17,243/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .72,300/- = एकुण र. .28,81,579/- 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 .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/60/2020-21 अ वये भाग .२ 

जाधववाड  मधला पेठा व बो-हाईचामळा प रसरात ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 

बस वणेकामी मे.पी.जे.मोटवानी िन.र. .40,97,445/- (अ र  र. .चाळ स लाख 
स या नव हजार चारशे पंचेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .40,44,645/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,44,645/- पे ा 31.11% कमी 
हणजेच र. .27,86,356/- + रॉय ट  चाजस र. .35,194/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .52,800/- = एकुण र. .28,74,350/- 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 .४८)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/18/2020-21 अ वये भाग .५ 

मधील इ याद  ठकाणी थाप य वषयक कामे करणे व सुधारणा करणेकामी 
मे.योहान इं जिनअर अँ ड कॉ टस िन.र. .44,99,977/- (अ र  
र. .च वेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,68,027/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,68,027/- पे ा 
29.00% कमी हणजेच र. .31,72,299/- + रॉय ट  चाजस र. .33,931/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .31,950/- = एकुण र. .32,38,180 /- 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 .४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/3/2020-21 अ वये भाग .३      

च-होली येथे बोड बचेस बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी  

मे.वैशाली एंटर ायजेस िन.र. .31,49,249/- (अ र  र. .एकतीस लाख 
एकोणप नास हजार दोनशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .31,37,549/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .31,37,549/- पे ा 43.03% कमी 
हणजेच र. .17,87,462/- + रॉय ट  चाजस र. .6,643/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .11,700/- = एकुण र. .18,05,805/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
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ि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 .५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .65/08/2020-2021 अ वये िनगड  

टळक चौक ते दुगानगर चौकपयतचा र ता Urban Street Design नुसार 
वकसीत करणेकामी मे.िनखील क शन िन.र. .16,54,41,985/- (अ र  
र. .सोळा कोट  चौ प न लाख ए केचाळ स हजार नऊशे पं याऐंशी फ ) मधुन 

रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .16,47,88,284/- वर िन वदा दर 

माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .16,47,88,284/- पे ा 15.88% कमी हणजेच र. .13,86,19,905/- + रॉय ट  
चाजस र. .6,57,478/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .6,53,700/- = एकुण 
र. .13,99,31,083/- 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 .५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .62/2/2020-2१ अ वये भाग .१७ 
बला हॉ प टल पासून वा हेकर वाड  पयतचा र ता दो ह  बाजंूनी पदपथ तसेच 
सायकल क करणेकामी मे.िन खल क शन िन.र. .24,19,02,669/- (अ र  
र. .चो वस कोट  एकोणीस लाख दोन हजार सहाशे एकोणस र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .24,17,42,719/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .24,17,42,719/- पे ा 15.88% कमी हणजेच र. .20,33,53,975/- + रॉय ट  
चाजस र. .20,72,384/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,59,950/- = एकुण 
र. .20,55,86,309/- 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 .५२)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/44/2020-21 अ वये 

. .२१ पंपर गाव प रसरातील व वध ग यांचे ेिम स प दतीने काँ ट करण 
करणेकामी मे.युवराज द ोबा वाघेरे िन.र. .40,15,143/- (अ र  र. .चाळ स 
लाख पंधरा हजार एकशे ेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .39,80,793/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .39,80,793/- पे ा 27.99% कमी 
हणजेच र. .28,66,569/- + रॉय ट  चाजस र. .1,08,549/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .34,350/- = एकुण र. .30,09,468/- 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. .58/01/2020-21 अ वये भाग .७ 

भोसर  चांदणी चौक ते लांडेवाड  महारा  बँके पयतचा र ता अ ावत प दतीने 
वकसीत करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .37,58,22,016/- (अ र  
र. .सदोतीस कोट  अ ठाव ण लाख बावीस हजार सोळा फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,11,58,266/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,11,58,266/- पे ा 
5.06% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2020-21 चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.37% ने कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .35,23,77,658/- + रॉय ट  चाजस 

र. .27,54,934/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .46,63,750/- = एकुण 
र. .35,97,96,342/- 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 .५४)मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१३/२-१/२०२०-२०२१ अ वये            

Providing, Lowering, Laying & commissioning of Pure water transmission 
main, construction of RCC ESRs 3 Nos, (Package-2) Chikhali and Moshi of 
Pimpri- Chinchwad city या कामासाठ  मे.अ रंहत क शन यांची िन वदा 
र. .५९,४३,४०,१७३/- (अ र  र. .एकोणसाठ कोट  ेचाळ स लाख चाळ स 
हजार एकशे ाहा र  फ ) मधून रॉय ट  व मटेर अल टे टंग चाजस र कम 
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वगळून िन वदा र. .५९,३७,३४,९४५/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .५९,३७,३४,९४५/- पे ा ५.४०% 

कमी हणजेच र. .५६,१६,७३,२५८/-  +  रॉय ट ची र. .१,८४,२२८/-, मटेर अल 
टे टंग चाजस र. .४,२१,०००/- = एकूण र. .५६,२२,७८,४८६/- पयत काम 
क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस भाववाढ कलमानुसार ि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 या याबरोबर  करारनामा क न 
घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/79/2020-21 अ वये भाग 

.१७ मधील  िशवनगर  बळवंत नगर व इतर प रसरातील जलिनःसारण 
वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे.अशोक क शन िन.र. .37,49,942/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,942/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,942/- पे ा 14.1% कमी 
हणजेच र. .32,21,200/- + रॉय ट  चाजस र. .31,941/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .0/- = एकुण र. .32,53,141/- 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 .५६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/42/2020-21 अ वये भाग 

.29 पंपळे गुरव येथील मोरया पाक जवळकरनगर व इतर प रसरात 
जलिन:सारण निलका टाकणे व सुधारणा कामे करणेकामी मे. साद बबन देवकर 
िन.र. .37,60,483/- (अ र  र. .सदोतीस लाख साठ हजार चारशे याऐंशी फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,60,483/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,60,483/- पे ा 18.9% कमी हणजेच र. .30,49,752/- + रॉय ट  चाजस 

र. .7,957/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .30,57,709/- 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 
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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. .CIVIL/HO/50/52/2020-21 अ वये 

. .२३ मधील पवाननगर, पडवळनगर व इतर प रसरातील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा. िल. 
िन.र. .41,50,888/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख प नास हजार आठशे 
अ याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .40,76,538/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,76,538/- पे ा 33.19% कमी हणजेच 
र. .27,23,535/- + रॉय ट  चाजस र. .6,219/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .28,04,104/- 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 .५८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा .३३/०४-२०२०/२१ अ वये मंुबई पुणे 

महामागावर ल वाहतुक िनयं क द यां या णालीत सुधारणा करणे व 

त ुषांिगक कामे करणे व िसं ोनाय झंग करणे (२०२०-२१) मे.जे.पी. फक 

टोमेशन ा.िल.िन.र. .४४,६३,६५४/-(अ र  र. .च वचेाळ स लाख ेस  हजार 
सहाशे चोप न फ ) पे ा ११.१०% कमी या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस 
आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणे या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/70/2020-21 अ वये 

. .२७ येथील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.एच सी 
कटार या िन.र. .41,14,788/- (अ र  र. .एकेचाळ स लाख चौदा हजार सातशे 
अ ठेऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .40,48,388/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,48,388/- पे ा 30.6% कमी हणजेच 
र. .28,09,581/- + रॉय ट  चाजस र. .32,226/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .66,400/- = एकुण र. .29,08,207/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
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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 .६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/50/24/2020-21 अ वये 

. .२८ पंपळे सौदागर व रहाटणी येथील ड .पी. व नॉन ड .पी. र यांच े

हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणकेामी मे.एच.सी.कटार या 
िन.र. .29,99,966/-  (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या नव हजार नऊशे 
सहास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,25,616/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,25,616/- पे ा 30.6% कमी हणजेच 
र. .20,30,378/- + रॉय ट  चाजस र. .7,350/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .74,350/- = एकुण र. .21,12,078/- 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 .६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/2/2020-21 अ वये भाग .८ 

येथील संकेत हॉटेल ते मराठा चबस पयतचा र ता अ ावत प दतीने करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा. िल.  िन.र. .28,41,41,531/- (अ र  र. .अ ठावीस 
कोट  ए केचाळ स लाख ए केचाळ स हजार पाचशे एकतीस फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .28,37,72,099/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .28,37,72,099/- पे ा 3.00% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 
2020-21 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.15% 
ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .27,52,58,936/- + 
रॉय ट  चाजस र. .5,88,402/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .3,69,432/- = एकुण 
र. .27,62,16,770/- 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 
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अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .६२) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .३/२०२०-२१ काम मांक १ 

अ वये मनपाचे सी.ड .सी. लॉट १ व ३ येथील उ ानांची   देखभाल करणे 
कामाबाबत मे.जनसेवा वयं.सेवा.सह.सं था मया. या ठेकेदारांची िन वदा 
र. .३४,४१,६००/- (अ र  र. .चौतीस  लाख ए केचाळ स  हजार सहाशे  फ ) 
पे ा -३३.००%  कमी  दराची िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा 
खच र. .२३,०५,८७२/- (अ र  र. .तेवीस लाख पाच हजार आठश े बहा र 
फ ) माणे वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन 
करारनामा क न काम क न घेणेस व य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .६३) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .४/२०२०-२१ काम मांक ८ 

अ वये मनपाचे पेठ .४ मोकळ  जागा .२ उ ान मोशी देखभाल कामाबाबत 

मे.जनसेवा वयं.सेवा सह. सं था मया. या ठेकेदारांची िन वदा र. .४३,०२,०००/- 
(अ र   र. . ेचाळ स  लाख दोन  हजार  फ ) पे ा -३४.००%  कमी  दराची 
िन वदा मंजुर दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच र. .२८,३९,३२०/- 
(अ र  र. .अठठावीस लाख एकोणचाळ स हजार तीनश वीस  फ ) माणे 
वकृत क न िन वदेतील िनयम अट /शत स अिधन राहुन करारनामा क न 

काम क न घेणेस व य  येणारे खचास 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/३८७/२०२१ 
दनांक –    १७/०२/२०२१ 

 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप  े(डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 


