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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
     पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
     मांक - नस/३/का व/७३१/२०१९ 
     दनांक - ०६/०७/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – १०/०७/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १०/०७/२०१९ 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 – १२७ 
 
 

दनांक - १०/०७/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक १०/०७/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

----------                       

वषय .१)  मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .२२/१/२०१८-१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका “अ” े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल 
चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणकेामी (स शन, जेट ंग सह 
रसायकलींग मिशन या सहा याने) मे.आयन पं स ड एन हायरो सो युश स ा. 
िल. यांनी िन.र. .१,३५,००,०००/- (मनपा िन वदा दर र कम .४५,०००/- ित 
दन) सुधा रत र. .४३,०००/- ित दन या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) पयत काम 
क न घेणेस आ ण िन वदा अट  शत  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. .२२/२/२०१८-१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगर पािलका “ब” े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल 
चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणेकामी (स शन, जेट ंग सह 
रसायकलींग मिशन या सहा याने) मे.आयन पं स ड एन हायरो सो युश स ा. 
िल. यांनी िन.र. .१,३५,००,०००/- (मनपा िन वदा दर र. .४५,०००/- ित दन) 
सुधा रत र. .४३,०००/- ित दन या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) पयत काम 
क न घेणेस आ ण िन वदा अट  शत  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३) मनपा या जलिन:सारण वभागा या िन.नो. . २२/३/२०१८-१९ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका “क” े य कायालय ह तील मलिन:सारण निलका मॅनहोल 
चबसची साफसफाई आधुिनक यां क  प तीने करणेकामी (स शन, जेट ंग सह 
रसायकलींग मिशन या सहा याने) मे.आयन पं स ड एन हायरो सो युश स ा. 
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िल. यांनी िन.र. ,१,३५,००,०००/- (मनपा िन वदा दर र. .४५,०००/- ित दन) 
सुधा रत र. .४३,०००/- ित दन या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१,२९,००,०००/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणतीस लाख फ ) पयत काम 
क न घेणेस आ ण िन वदा अट  शत  बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यां याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .43/1/2018-19 अ वये पंपळे गुरव येथील 
राजमाता जजाऊ उ ानाचे नुतनीकरण करणे ट पा २ मे.यश इले ोलाईन 

िन.र. .६६,३०,२८०/- (अ र  र. .सहास  लाख तीस हजार दोनशे ऐंशी फ ) 
पे ा 7.79% कमी या ठेकेदाराकडून काम क न घेणेस िन वदा अट ंनुसार भाववाढ 
कलम लागू असलेस, 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 बंधनकारक राह ल.तसेच आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस  या अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .98/10/2018-2019अ वये भाग .१२ 
तळवडे गायरान अंतगत पाथवे (र ता) करणे व इतर कामे करणेकामी मे.िशवम 
एंटर ायजेस िन.र. .41,63,360/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख ेस  हजार तीनशे 
साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,33,882/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,33,882/- पे ा 23.99% कमी हणजेच र. .30,66,154/- + रॉय ट  चाजस 
र. .70,928/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .58,550/- = एकुण र. .31,95,632/- 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)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .98/09/2018-2019 अ वये भाग .१२ 
तळवडे गायरान येथील सीमािभंत दु ती करणकेामी (भाग-१) मे.िशवम 

एंटर ायजेस िन.र. .41,53,911/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख ेप न हजार नऊशे 
अकरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,93,308/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .40,93,308/- पे ा 23.99% कमी हणजेच र. .31,11,323/- + रॉय ट  चाजस 
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र. .2,053/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .58,550/- = एकुण र. .31,71,926/- 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 .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभाग यांचेसाठ  फिनचर खरेद साठ  

Government e marketplace वर िस  केले या िन वदा .GEM/2018/B/144673  

नुसार 04 पा  िन वदाकारांपैक  मे.रेखा इं जिनअ रंग व स व मे.िनिमती 
इं जिनअ रंग कॉप रेशन यांचे फिनचर सा ह यासाठ  ा  झालेले दर अनु मे 
र. .4,37,983/- व र. .5,01,131/- असे एकूण र. .9,39,114/- हे अंदाजप कय दर 
र. .10,32,784/- पे ा 09.06% कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत 

आलेले असून मे.रेखा इं जिनअ रंग व स व मे. िनिमती इं जिनअ रंग कॉप रेशन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत 
आलेला आहे. तर  सदर फिनचर सा ह या या खरेद साठ  येणा-या र. .9,39,114/- 

(अ र  र. .नऊ लाख एकोणचाळ स हजार एकशे चौदा फ ) या खचाचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभाग यांचेसाठ  फिनचर खरेद साठ  

Government e marketplace वर िस  केले या िन वदा .GEM/2018/B/144636 

नुसार 04 पा  िन वदाकारांपैक  मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचे फिनचर 
सा ह यासाठ  ा  झालेले दर र. .5,04,585/- हे अदंाजप कय दर र. .6,76,900/- 

पे ा 25.45% कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेले असून 
मे.रेखा इं जिनअ रंग व स यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आलेला असून 
पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला आहे. तर  सदर सा ह या या खरेद साठ  
येणा-या र. .5,04,585/- (अ र  र. .पाच लाख चार हजार पाचशे पं याऐंशी फ ) 
या खचाचे अवलोकन करण.े  

वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळांम ये शै णक सा ह याचे वाटप 
केले जाते. शै णक वष सन २०१९-२०२० कर ता शै णक  सा ह या खरेद  
करणेस मा.आयु  सो यांनी मा यता दली असून याबाबत न याने करारनामे 
करणेचे कामकाज चालू आहे. सन २०१९-२० म ये साधारणत: सन २०१८-१९ म ये 
असणारे व ाथ च अंदाजे असणार असलेने या शै णक वषात गतवष  एवढाच 
खच येणार आहे. तर  यानुसार गतवष  आलेला खचाचे आकडेवार  माणे सन 
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२०१९-२० या शै णक वषाम ये अंदाजे पुढ ल माणे खच येणार असे. 

िन.सु. .शालेय सा ह याचे नाव पुरवठा धारक सं था सन २०१९-२० म ये 
होणारा अंदाजे खच र. . 

5/5 शालेय व ा मे.सनराज ंटपॅक इंड ज ७२,००,०००/- 

         तर  शै णक वष सन २०१९-२० या शै णक वषात शालेय सा ह य वाटप या 
कामासाठ  होणा-या एकूण य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .92/02/2018-2019 अ वये भाग .12 
वेणीनगर चौक ते तळवडे चौक मु य र याचे फुटपाथ व डांबर करण करणेकामी 

मे.रािधका क शन िन.र. .4,98,53,018/- (अ र  र. .चार कोट  अ ठया नव 
लाख ेप न हजार अठरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .4,97,84,558/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,97,84,558/- पे ा 10.00% कमी हणजेच 
र. .4,48,06,102/- + रॉय ट  चाजस र. .1060/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .67,400/- = एकुण र. .4,48,74,562/- 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 घेणसे मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .११) िन वदा सुचना मांक ५/४ सन २०१६-१७ व २०१७-१८ क रता िस द करणेत 

आलेली होती. यानुसार सन २०१६-१७,२०१७-१८ म ये करारनामा करणेत आला 
होता.तथा प सन २०१८-१९ म ये तरतुद उपल ध नसलेने व ाथा पाद ाण ेखरेद  
करणेत आलेली न हती. सन २०१९-२० म ये साधारणत: सन २०१८-१९ म ये 

असणारे व ाथ च अंदाजे असणार असलेने या शै णक वषात गतवष  एवढाच 

खच येणार आहे. संत रो हदास चम दयोग व चमकार वकास महामंडळ यांनी 
मा.उ च यायालय रट पट शन ३०४१/२०१९ नुसार दावा दाखल केलेला होता 
मा.उ च यायालय यांनी सन २०१८-१९ चे व ाथ  पाद ाणे  सन २०१९-२० म ये 
देणेकामी आदेश िनगत केले आहेत. तर  गतवष  आले या खचाचे आकडेवार  
माणे सन २०१९-२० या शै णक वषाम ये अंदाजे पुढ ल माण ेखच येणार असे. 
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िन.सु. . शालेय सा ह याचे नाव पुरवठा धारक सं था सन २०१९-२० म ये 
होणारा अंदाजे खच र. . 

5/4 व ाथ  पाद ाणे व सॉ स संत रो हदास चमादयोग व चमकार 
वकास महामंडळ मया दत 

10500000/- 

 व ाथ  पी.ट .शुज 10500000/- 

           या माणे शै णक वष सन २०१९-२० या शै णक वषात शालेय सा ह य वाटप 
याकामासाठ  होणा-या एकूण य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ चे आकुड  येथील मा. यायालयामधील मा. याय 
दंडािधकार  थम वग व िनयु  कमचार    यांचे सन-२०१८-२०१९ चे वेतन  व भ  े 

र. .८२,९०,९२८/-(अ र  र. . याऐंशी लाख न वद हजार नऊशे अ ठावीस फ ) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचेकडून ितपुत दारे अदा करणसे मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96-2-2018-19 अ वये  भाग .२१ पंपर  
वाघेरे गावातील भैरवनाथ मंद र येथे बहुउ ेशीय इमारत बांधणेकामी मे.पी.एन 
नागणे िन.र. .5,81,28,982/- (अ र  र. .पाच कोट  एकेऐंशी लाख अ ठावीस 
हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .5,78,09,469/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,78,09,469/- पे ा 13.59% कमी दराने िन वदा ा  
झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 13.92% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच 
र. .4,99,53,162/- + रॉय ट  चाजस र. .1,71,304/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .1,48,210/- = एकुण र. .5,02,72,676/- 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) अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सन २०१९-२० ची वा षक वगणी 
र. .२३,६००/-(अ र  र. .तेवीस हजार सहाशे फ )"All India Council of Mayors" 
या नावे अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .१५) भाग .१३ यमुनानगर येथील सदगु द  उ ानाम ये जुने वॉचमन कॉटर पाडून 
या जागेवर नवीन वॉचमन कॉटर व वरंगुळा क  उभारणेकामी आराखडे व 

अंदाजप क बन वणे इ. कामे मे.िश पी आ कटे ट अँ ड लॅनस यांनी मा य केलेले 
दरानुसार थाप य वषयक कामासाठ  १.९१% व हॉट क चर वषयक कामासाठ  
०.९३% दराने काम करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१६) भाग .१५ मधील राम मं दर उ ानाचे नुतनीकरणे करणे, आराखडे तयार क न 
मंजूर  घेण,े बांधकाम परवानगी घेण,े अंदाजप क तयार करण ेइ. िन वदा पूव कामे 
व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान वभागामाफत 
वा तु वशारद यांची दरप के द.२०/०९/२०१८ ते २६/०९/२०१८ या कालावधीत 
माग व यात आली होती. यानुसार मे.हा दक पांचाळ यांचा सदर थाप य वषयक 
कामासाठ  १.८५% व हॉट क चरचे कामासाठ  ०.८५% दराने काम करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/46/2/2018-19 अ वये भाग .२ 
मधील िनयो जत र यावर दवाब ीची यव था करणेकामी मे.एस. पॅझम 
एंटर ायझेस िन.र. .1,03,56,530/- (अ र  र. .एक कोट  तीन लाख छप न हजार 
पाचशे तीस फ ) पे ा 21% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .81,81,659/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, 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 बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/E/42/1/2018-19 अ वये भाग .३ 
ड .पी.र यावर व ुत वषयक कामे करणेकामी मे.एस पॅझम एंटर ायझेस 
िन.र. .2,91,72,611/- (अ र  र. .दोन कोट  ए या णव लाख बहा र हजार सहाशे 
अकरा फ ) पे ा 21% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .2,30,46,363/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, 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 बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१९)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .Ele/Ho/C/46/1/2018-19 अ वये भाग 
.२ म ये ता यात आले या ड .पी.र याला काश यव था करणेकामी (सन 

2018-19) एस पॅझम एंटर ायजेस िन.र. .1,30,46,940/- (अ र  र. .एक कोट  
तीस लाख शेहेचाळ स हजार नऊशे चाळ स फ ) पे ा 21% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने र. .1,03,07,083/- पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार 
भाववाढ कलम लागू असलेस, 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 बंधनकारक राह ल. तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकर ता मंजूर कामी मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 

वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/6/2018-19 अ वये भाग .१९ 
मधील ता यात आलेली आर णे वकिसत करणेकामी मे. वराज क शन 

िन.र. .82,94,132/- (अ र  र. . याऐंशी लाख चौ-या णव हजार एकशे ब ीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .80,76,242/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .80,76,242/- पे ा 23.55% कमी हणजेच र. .61,74,287/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,57,638/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .60,250/- = एकुण र. .63,92,175/- 

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 थाप य वभागाकड ल िन.नो. .81/5/2018-19 अ वये ािधकरण से. .२८ 
मधील संजय काळे मैदान वकिसत करणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर 

िन.र. .99,25,556/- (अ र  र. .न या णव लाख पंचवीस हजार पाचशे छ पन 

फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .97,14,366/- वर 

िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .97,14,366/- पे ा 26.15% कमी हणजेच र. .71,74,059/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,23,538/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .87,650/- = एकुण र. .73,85,247/- 

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 
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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) पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य अ मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ (1 ते 1 ) 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 .२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े

यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  

माणे तसेच भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देय अस यास मटे रयल या िनधा रत 

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

वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या दवाखाना/ णालयासाठ  दोन वषाचे 

कालावधीत आव यक असलेली औषधे/सा ह य खरेद कामी E-Tender No.16/1 ते 

4/2018-2020 अ वये उ पा दत कंपनी/ वतरक यांचेकडून िन वदा माग व यात 

आ या हो या. यापैक  E-Tender No.16/1/2018-2020  ऍलोपॅथी औषधांसाठ ची 
िन वदा असून त  वै क य अिधकार  यांचे औषध िनवड सिमतीने तां क या 
पा  ठर वले या 21 िन वदाधारकांपैक  19 िन वदाधारकांचे 690 बांबीसाठ  दर ा  
झालेले आहेत. यापैक  391 बाबींसाठ  अंदाजप क य र कमेपे ा कमी व 299 

बाबींसाठ  अंदाजप क य र कमे पे ा जा त दर ा  झालेने कोण या िन वदा 
वकृत करा यात याबाबत औषध िनवड सिमतीपुढे वषय सादर केला होता. सदर 

औषध िनवड सिमतीने िशफारस केले नुसार 690 बाबींपैक  07 बाबी वगळता 683 

बाबींकर ता ा  दरानुसार र. .१६,४९,६०,७४६.१० (अ र  र. .सोळा कोट  
एकोणप नास लाख साठ हजार सातशे शेहेचाळ स दहा पैसे फ ) +  जी एस ट   

कर या माणे  खच अपे त आहे. याबाबत सोबत प  ‘अ’ जोडले आहे. 
यानुसार संबिधत उ पा दत कंपनी/ वतरक यांचेकडुन ा  लघु म दरानुसार दोन 

वषाचे कालावधीत  ऍलोपॅथी औषधे आव यकते माणे वेळोवेळ  खरेद कामी 
करारनामा करणेस व संबंिधत आिथक वषातील अंदाजप क य तरतुद ंचे मयादेत 

य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२५) मनपा या थाप य वभाग उ ान मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ   
(1 ते 4) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करण.े 

वषय .२६) महापािलके या व वध काय मां या प कार प रषदांचे आयोजन करण,े मनपास 

भेट   देणारे अ यागत, पदािधकार , िश मंडळे, व वध काय मासाठ  आलेले कलाकार 
यांची िनवास व भोजन यव था महापािलकेमाफत कर यात येते. यानुसार माहे 
डसबर २०१८ ते माच २०१९ दर यान झाले या काय मां या अनुषंगाने 
र. .४१,८६९/- (अ र  र. .ए केचाळ स हजार आठशे एकोणस र फ ) इतका थेट 
प दतीचे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२७) भाग .१० म ये महा मा फुले व ान योती सा व ीबाई फुले मारकाचे 
सुशोभीकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणकेामी वशेष योजने अंतगत सन 
२०१९–२० चे अंदाजप कात समावेश करणेत आला आहे. सदर कामाबाबत 

मा.महापौर यांनी द.२४/०६/२०१९ रोजी या मा. आयु  सो यांचे समवेत झाले या 
बैठक म ये ांती योती सा व ीबाई फुले मारकाम ये आधुिनक ंथालय, महा मा 
फुले यां या जीवनावर आधार त क ा य दशनी, व ा यासाठ  अ यािसका करणे 
बाबत मागणी केली आहे. सदर कामांचे आराखडे व अंदाजप क सुमारे पाच 
म ह यांम ये करणेबाबत िनणय झालेला आहे.  सदर क प वैिश पुण असुन पंपर  

िचंचवड तसेच पुण ेशहराचा नावलौ कक िमळुन देणारा असुन सदर क प भ व यात 

पयटन थळ हणुन वकिसत होईल. सदरचा क प वैिश  पुण अस याने तां क 

या सदर क पांची संक प िच े, क प आराखडे तयार करण,े पुवगणप क, िन वदा 
वषयक कामे करणे व िन वदा पुव कामे करणे क रता क प यव थापन स लागार 

नेमणुक करणे आव यक आहे. अशा कार या कामाचे अनुभव असणारे यामधील त  

स लागार मे. योती पानसे असोिसएटस व क प यव थापन स लगार 
मे.के.बी.पी.िस ह ल इं जिनय रंग स हसेस हे आहे. मे. योती पानसे असोिसएटस व 
मे.के.बी.पी.िस ह ल इं जिनय रंग स हसेस यांनी सदर कामाचा अनुभव असलेबाबत 

द.२९/०६/२०१९ रोजी या प ा वये नमुद केले असुन मनपा या चिलत दरानुसार काम 

करणेस तयार अस याचे कळ वले आहे. तसेच यांची मनपाचे आ कटे ट पॅनेलवर 
वा तु वशारद  व क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक केलेली आहे. मे. 

योती पानसे असोिसएटस व मे.के.बी.पी.िस ह ल इं जिनय रंग स हसेस याचेंकडून 

सदर काम क न घेणेस व याकामी होणार  फ  मनपा या चिलत दरानुसार 
वा तु वशारद हणून िन वदापवु व िन वदाप यात कामासाठ  क प कंमती या 
१.५०% व क प यव थापन स लागार हणून िन वदापुव व िन वदाप यात 
कामासाठ  क प कंमती या २.७०% फ  मनपा या चिलत  दरानुसार सोबत 



11 
 

जोडले या त यानुसार अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

वषय .२८) भाग .५ मधील सखुबाई गबाजी गवळ  उ ानाचे नुतनीकरण करणे व े क 
गॅलर चे उवर त कामे करण,े आराखडे व अंदाजप क बन वणे इ. कामे मे.िश पी 
आ कटे ट अँ ड लॅनस यांनी मा य केलेले दरानुसार थाप य वषयक कामासाठ  
१.९१% व हॉट क चर वषयक कामासाठ  ०.९३% दराने काम करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगररचना व वकास वभागात सम वयक 
भुसंपादन या अिभनामाचे १ पद दरमहा र. .३५,०००/- एक त मानधनावर 
भरणेकामी दैिनक भात, पु यनगर , महारा  टाईम, नवरा  व महापािलके या 
वेबसाईटवर जा हरात िस द केली होती. सदर जा हरातीनुसार ी शरद वनायक 
नाईक िनवृ  उप ज हािधकार  यांचा अज ा  झाला आहे. यांची कमचार  
िनवड सिमतीने दनांक २७/०६/२०१९ रोजी मुलाखत घेतली असुन सम वयक 
भुसंपादन पदावर दरमहा र. .३५,०००/- एक त मानधनावर थमत: ०१ वष 
कालावधीसाठ  नेमणुक करणेस िशफारस केली आहे. याकामी ०१ वष 
कालावधीसाठ  र. .४,२०,०००/- (अ र  र. .चार लाख वीस हजार फ ) इतका 
खच येणार आहे. सबब ी शरद वनायक नाईक यांना दरमहा र. .३५०००/- 
एक त मानधनावर सम वयक भुसंपादन या पदावर ०१ वष कालावधीसाठ  
िनयु  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३०) मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले 
माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३१) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५/१२-२०१८-१९ मधील अ. .०६ 
अ वये व छ भारत अिभयान २०१८ अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
७१ झोपडप टयामधील शौचालयांची दु ती व डागडूजी करणेकामी मे.िस द क  
लंबीग अँ ड े नेज िस ह ल कॉ टर िन.र. .४१,७४,६७२/- (अ र  
र. .ए केचाळ स लाख चौ-याह र हजार सहाशे बहा र फ ) मधून रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळुन र. .४१,१३,८५१/- वर िन वदा माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४१,१३,८५१/- पे ा ३०% 
कमी हणजेच र. .२८,७९,६९५/- + रॉय ट  चाजस र. .५२२१/- मटेर यल 
टे ट ंग चाजस र. .५५,६००/- = एकुण र. .२९,४०,५१६/- 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 
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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 .३२) मनपा या जलिन:सारण  वभागाकड ल िन.नो. .15/5/2018-19 अ वये इ 

भागातील झोपडप टयांम ये उवर त ठकाणी मलिन:सारण यव था करणेकामी 
मे. ी सदगु कृपा क शन िन.र. .44,99,683/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख 
न याणव हजार सहाशे याऐशंी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,99,641/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,641/- पे ा 22.5% कमी हणजेच 
र. .34,87,222/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .34,87,264/- 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 .३३) मनपा या जलिन:सारण  वभागाकड ल िन.नो. .15/1/2018-19 अ वये कासारवाड  

मैलािश करण क ांतगत भाग .९ म ये वा षक ठेकेदार  प तीने े नेज लाईन 
व चबरची देखभाल दु ती करणेकामी मे भोलेशंकर एंटर ायजेस 
िन.र. .29,96,747/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख शहा णव हजार सहाशे स ेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,83,700/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,83,700/- पे ा 32.32% कमी हणजेच र. .20,19,368/- + रॉय ट  चाजस 
र. .13,047/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .20,32,415/- 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 .३४) मनपा या जलिन:सारण  वभागाकड ल िन.नो. .6/23/2018-19 अ वये िचंचवड 

मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .१० मधील मोरवाड  प रसरात इतर ठकाणी 
आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणे व जलिन:सारण वषयक सुधारणा 
कामे करणेकामी मे.संजय कॉ टर िन.र. .29,99,993/- (अ र  र. .एकोणतीस 

लाख न या णव हजार नऊशे यान व फ ) मधनु रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .29,99,929/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,929/- पे ा 24% कमी हणजेच 

र. .22,79,946/- + रॉय ट  चाजस र. .64/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .22,80,010/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार विन 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 फरकाचीर कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 

राहून यांचेबरोबर करारनामाक न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .15/7/2018-19 अ वये भाग .२२ 
मधील वजयनगर, पवनानगर, नढेनगर, कोकणेनगर, राजवाडेनगर, व इतर 
प रसरातील जलिन:सारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उव रत ठकाणी 
जलिन:सारण निलका टाकणेकामी मे.िस क  लं बग ऍ ड े नेज िस हल 
कॉ टर यांनी िन.र. .59,67,675/-  (अ र  र. .एकोण साठ लाख एकोणन वद 
हजार दोनशे फ ) रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,67,675/-  
वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,67,675/-  पे ा   27.10% कमी हणजेच र. .43,50,435/- र. .21,524/-
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- =    एकुण र. .43,71,959/- 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 करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळांम ये शै णक सा ह याच ेवाटप 
केले जाते. िन वदा सुचना मांक ५/६ व ५/७ सन २०१६-१७ व २०१७-१८ 
क रता िस द करणेत आलेली होती. यानुसार ा  लघु म िन वदाधारक यांचे 
समवेत २०१६-१७ व २०१७-१८ क रता करारनामा क न घेणेत आलेला होता. सन 

२०१९-२० या शै णक वषासाठ  उपरो  मंजुर िन वदा दराने परंतु न याने 

करारनामा क न सा ह य खरेद  करणेकामी मा.आयु  सो यांनी मा यता दलेली 
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आहे. तर  शै णक वष सन २०१९-२० म ये पुढ ल माणे खच होणार असून या 
होणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

िन.सु. . शालेय सा ह याचे नाव पुरवठा धारक सं था सन २०१९-२० म ये 
होणारा अंदाजे खच र. . 

5/6 शालेय द रे मे.लक  ला टक ९५,००,०००/- 

5/7 पावसाळ  साधने (रेनकोट) मे.सुपर ला टक कॉप रेशन १,६०,००,०००/- 
 
 
वषय .३७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील शर र 

वकृतीशा  वभागाची भारतीय आयु व ान प रषद, नवी द ली, यांचे 

ितिनधीकडून दनांक ३१ जुल,ै २०१८ रोजी तपासणी करणेत आलेली आहे. सदर 

तपासणी अंतगत HPLC व LBC (Liquid Based Cytology) by Cytospin centrifuge 

या उपकरणांची आव यकता अस याचे ुट  अहवालात नमुद कर यात आलेले 
आहे.  यानुसार यशवंतराव च हाण मृती णालयात HPLC व LBC (Liquid 

Based Cytology) by Cytospin centrifuge सदर ल दो ह  उपकरणे वकृतीशा  

वभागात उपल ध कर यात आलेली आहेत. सदर उपकरणा ारे करावया या 
तपास यांचे दर िन तीक रता व वध शासक य वै क य महा व ालय तसेच 

णालयात चौकशी कर यात आली. परंतु वर ल तपास या कुठ याह  शासक य 
णालयात अथवा शासक य महा व ालयात होत नस याचे िनदशनास आले. 

यामुळे सदर तपासणीचे दराबाबत केईएम हॉ पीटल पुण,े बी हॉल लनीक पुण,े 

द नानाथ मंगेशकर हॉ पीटल पुण,े बला हॉ पीटल िचंचवड व सी.जी.एच.एस पुणे 
यांचेकडून माह ती घेतलेली आहे. खाजगी णालयात सदर तपासणी कर ता 
आकार यात येणारे शु क तसेच वायसीएम णालयात सदर तपास यांसाठ  
आव यक असणा-या केिमकल व क स यांची कंमत आधारभूत मानून येक 
खालील तपासणी कर ता र. .२५०/- (अ र  र. . दोनशे प नास फ ) शु क/दर 
िन त करणे आव यक आहे.  
१. HbA1c – र. .२५०/- ती तपासणी. 
२. Hemoglobin Variant Analysis] – र. .२५०/- ती तपासणी. 
३. PAP smear  र. .२५०/- ती तपासणी. 
४. Body fluid analysis for malignancy - र. .२५०/- ती तपासणी. 
सदर शु क/दर िन तीस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३८)  मा.महापौर ी.राहुल गुलाब जाधव पंिचंमनपा “Asia Pacific Cities Summit (2019 
APCS) and Mayors Forum” बेन ऑ िलया येथे दनांक ०७ जुल ैते १० जुलै 
२०१९ या कालवधीत होणा-या प रषदेस उप थत राहणार अस याने यां या 
वापरातील ९६६५४६३६३६ या मोबाईल मांकावर दनांक ०५ जुलै ते १२ जुलै 
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२०१९ अखेर इंटरनॅशनल रोिमंग व आय.एस.ड . सु वधा लान र. .३९९९/- + 

(अ र  र. .तीन हजार नऊशे न या णव फ ) जीएसट  (10 days pack)  
पूर वणेस व होणा-या य   खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .97/5/2018-19 अ वये भाग .२ 

मधील ता यात आले या जागेस िसमािभंत बांधणेकामी मे.बी.पी.खोडदे अँड कं. 
िन.र. .6,01,30,981/- (अ र  र. .सहा कोट  एक लाख तीस हजार नऊशे 

ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .5,80,91,485/-  वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .5,80,91,485/- पे ा 18.75% कमी हणजेच 
र. .4,71,99,332/- + रॉय ट  चाजस र. .8,91,496/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .11,48,000/- = एकुण र. .4,92,38,828/- 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. 

                                                                                 

                                                                                                   
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/७३१/२०१९ 

दनांक – ०६/०७/२०१९ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/िन/अ-मु य/२४८/२०१९ द.०३/०७/२०१९ वषय .२२ चे लगत) 
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( .पाप/ु६/का व/६४४/२०१९ द.२८/०६/२०१९ वषय .२३ चे लगत) 
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( .मऔभा/ं१/का व/१५३/२०१९ द.०१/०७/२०१९ वषय .२४ चे लगत) 
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( . था/िन/फ-मु य/का व/२३१/२०१९ द.०३/०७/२०१९ वषय .२५ चे लगत) 
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( .अ े/ था/का व/९९/२०१९ द.०३/०७/२०१९ वषय .२७ चे लगत) 
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