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         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/३/का व/१२५२/२०२० 
दनांक-११/१२/२०२० 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १६/१२/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१६/१२/२०२० रोजी दु.०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/ 
न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत 
करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने 
सहभागी हावे, 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 – १९९ 
 
दनांक - १६/१२/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१६/१२/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) 
ारेआयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील बेघर, गर ब, िनराधार, गरजू नाग रकांना/ 

व ाथ  यांना जेवणाची सोय करणेकामी आप ी यव थापनामाफत यांचे तरावर 
हूड असलेली टे पो/ क/ ी ह लर टे पो  वाहने भाडेत वावर घेणेत आलेली आहे व 
भ व यात सदर कामी येक े य कायालयाक रता येक  १ व २ जादा वाहने 
घेणेकामी मा.सहा यक आयु  आप ी यव थापन यांनी सूचना दले या आहेत. 
या माणे खालील नमूद केले या सं थेकडून / य  कडून वाहने भाडे त वावर 

आप ी यव थापन वभागकडून घेणेत आली असून याचे बल या वभागाकडून उप 
ादेिशक कायालयाकड ल शासक य मंजूर दराने अदा करणेबाबत कळ वले आहे. 
ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण,े द.११/०३/२०१९ चा िनणय –प रचलन प तीनुसार 
ादेिशक प रवहन ािधकरण, पुण,े पंपर  िचंचवड व बारामती यांची संयु  बैठक 
द.११/०३/२०१९ नुसार मंजूर दर खालील माणे. 

 

अ.  पुरवठादार / कालावधी वाहन कार वाहन 
सं या 

ित दन मंजूर दर 
+ इंधन 

आतापयत 
झालेला खच 

१ 
मे.सोहम प लिसट &फायर से ट  
सो यूशन( द.२१/०५/२०२० ते 
३१/०७/२०२० व स या चालू) 

हूड असलेला ी 
ह लर टे पो व हूड 
असलेला टे पो 

०१ नग 
८००/- + इंधन व 

१८००/- + इंधन 
१,३७,५५२/- 

        
         उपरो  कोरोना वषाणू को वड १९ या संसगज य आजाराचा ादुभाव 
रोख यासाठ  करावयाचा  उपाय योजनाअंतगत  जेवण व कोरडा िशधा शहरातील गरजू 
लोकांना वाटप करणेकामी   हूड असलेली टे पो (१८००/-+ इंधन) व ी ह लर टे पो 
(८०० + इंधन) भाडे त वावर पुर व यात आलेली असून सदरकामी  र. .१,३७,५५२/- 
(दैनं दन भाडे) इतका खच झालेला आहे  व  एक म ह याक रता भ व यात सदरकामी  
१ वाहन या क रता येणा-यार. .१,००,०००/- अशी एकूण र. .२,३७,५५२/- (अ र  
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र. .दोन लाख सदोतीस हजार पाचशे बाव न फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .२) को वड केअर सटर व मनपा दवाखाने/ णालयाकर ता जैव वै क य घनकच-याची 

व हेवाट लावणेकामी नॉन लोरोनेटेड बॅग लाल व पवळा रंगाची तातड ने 
आव यकता अस याने मे.पॉ को एन हायरलमटल सो युशन ा. िल., पुण ेयांचेकडुन 
द.28/02/2006 नुसार झाले या 15 वषाचे करारना यानुसार नॉन लोरोनेटेड बॅगा 
यांचेकडुन घेणेत या यात यानुसार यांना द.29/02/2020 पासुन सहा मह ने कंवा 

न वन ई िन वदा या, अनुभवी सं थेची कायवाह  पुण होवुन न वन लांट हा 
मोशी येथे उभा न पुण मतेने चालु होईपयत मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. 
यानुसार मे.पॉ को एन हायरलमटल सो युशन ा. िल., पुणे यांनी दले या 

दरप कानुसार को वड सटर व मनपा दवाखाने/ णालयास आव यक नॉन 
लोरोनेटेड लाल व पवळया बॅगा खरेद कामी खालील माण ेएकुण र. .25,56,626/- 

(अ र  र. .पंचवीस लाख छप न हजार सहाशे स वीस फ )चे येणारे खचास व 
यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

अ. . बॅगांची साईज लाल रंग पवळा रंग 
दर र. . ती पॅकेट 
(1 पाक ट 50 बॅगा) एकुण बॅगा एकुण र. . 

1 
नॉन लोरोनेटेड बॅगा साईज 
14’’x15’’ वथ बारकोडसह. 3500 नग 3,500 नग 111.50 7000 नग(140 पॅकेट) 15,610/- 

2 
नॉन लोरोनेटेड बॅगा साईज 
19’’x21’’ वथ बारकोडसह. 1450 नग 1,450 नग 245.50 2,900 नग(58 पॅकेट) 14,239/- 

3 
नॉन लोरोनेटेड बॅगा 
साईज27’’x30’’ वथ बारकोडसह. 

20900 
नग 

1,12,150 
नग 803.00 

1,33,050 नग(2661 

पॅकेट) 21,36,783/-

      एकुण र. .   21,66,632/-

      जीएसट  18 ट के 3,89,994/- 

      
एकुण र. .(सव 

करांसह)   25,56,626/-

 
वषय .३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .4/18/2020-21 अ वये सन २०२०-२१ 

साठ  रावेत ॅ हट  व मामुड  पंपींगसाठ  गु व वा हनीचे देखभाल दु ती 
करणेकामी मे.कािलदास संभाजी बांगर िन.र. .24,92,456/- (अ र र. .चो वस लाख 
या णव  हजार  चारशे छप न  फ ) मधुन रॉय ट  वमटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .24,92,456/- वर िन वदा दर माग वणेतआले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .24,92,456/- पे ा 30.33% कमी हणजेच र. .17,36,494/- +रॉय ट  
चाजस र. .1,482/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .17,37,976/- पयत 
कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे यावर ल 
व तु व सेवाकर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, 
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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) भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना 

द.14/03/2020 व आप ी यव थापन कायदा 2005,कलम 41 व 50 नुसार व महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) (क) नुसार कोरोना वषाणुचा 
(Covid-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  आव यक 
फुड पॅ कंग कंटेनर तातड ची बाब अस याने मे.इंड या से स कॉप रेशन, मोरवाड  
पंपर  यांचेकडुन थेट प दतीने एकुण 450 िमलीचे 2,40,800 नगासाठ  सव करांसह 
र. .6,01,422/- 750 िमलीचे 1,20,400 नगासाठ  र. .4,15,332/- फुड पॅ कंग कंटेनर 
खरेद कामी एकुण र. .10,16,754/- (अ र  र. .दहा लाख सोळा हजार सातशे चौप न 
फ ) इतका खच झालेला आहे. सदरची खरेद  महारा  महापािलका अिधिनयम 
कलम 63(6) व कलम 67(3) कनुसार व अनुसुची ड करण मांक 5(2)(2) नुसार 
काय र मा यता व मे.इंड या से स कॉप रेशन यांचे बल अदायगीस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५)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) 

ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपा माफत थापन 
केले या Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच 
य ं ना 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 द ुपारचे/रा ीचे यापैक  या वेळेस कमाल जेवणाचा 
पुरवठा केलेला आहे यानुसार सबंिधत को वड केअर सटरचे पा क अहवाल 
वचारात घेऊन नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या .97,23,780/- (अ र  
र. .स या नव लाख तेवीस हजार सातशेऐंशी फ ) चे खचास काय र मा यता व 
पुरवठादार मे.सा व ी म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया. यांचेबरोबर 
काय र करारनामा करणेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .६) 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) 

ाद ुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  मनपा माफत थापन 
केले या Covid Care Center व Institutional Quarantine Center येथील ण तसेच 
य ं ना वमनपा 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 नमुद केले या कालावधीम ये होणा-या र. .74,11,410/- 

(अ र  र. .चौ-याह र लाख अकरा हजार चारशे दहा फ ) चे खचास काय र 
मा यता व पुरवठादार मे. ाईट केट रंग स हसेस यांचेबरोबर काय र करारनामा 
करणे समा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .७) को ह ड १९ चे आप कालीन प र थीतीत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या णालय/ 

दवाखाने यांचे माफत आकारणेत येणारे सव कारचे दैन दन फ/शु क (दैनं दन 
भरणा) द.०१/०४/२०२० बंद करणेत आलेले असलेने यास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाकड ल ई िन वदा नो. .1/2020-21 

अ वये पं.िचं.महानगरपािलका मालक या ८ णालये व २८ दवाखाने या ठकाणी 
डास, मा या, ढेकूण, झुरळ, उंद र/घुशी इ याद चा उप व होवू नये, हणून यावर 
ितबंधा मक उपाययोजना हणून  पे ट कं ोल करणे या कामासाठ  मे.ए सल पे ट 

कं ोल यांचा अंदाजप क य र. .27,62,280/- रकमे पे ा र. .26.20% कमी हणजेच 
र. .20,38,562/- (अ र  र. .वीस लाख अडोतीस हजार पाचशे बास  फ ) या दराने 
नेमणुक करणेकामी यां याशी आव यक अट /शत चा करारनामा क न २ वष 
कालावधीसाठ  यांची नेमणुक करण,े कामाचा आदेश देण,े तसेच याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणबेाबत वचार करणे. 
 
वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .83/01/2019-2020 अ वये भाग .13 

साईनाथनगर व इतर ठकाण या अंतगत र यांची पातळ  कमी क न र ते 
वकसीत करणेकामी मे.वीना एंटर ायजेस िन.र. .1,49,89,942/- (अ र र. .एक कोट  
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एकोणप नास लाख एकोणन वद हजार नऊशे बेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,47,45,397/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,47,45,397/- पे ा 30.21% 

कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे.  र. .1,02,90,813/- + रॉय ट  चाजस 
र. .1,82,844/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .61,700/- = एकुण र. .1,05,35,357/- 

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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  वकासारवाड  
यांचेसाठ  आव यक रॉ मटे रयल खरेद साठ  ई िन वदा सुचना .32/2019-20 नुसार 
मे.ओंकार इले क स िचंचवड पुण े 33 यांचे र. .29,31,497/- (अ र  र. . 
एकोणतीस लाख एकतीस हजार चारशे स या नव फ ) हे लघु म दर ा  झालेले 
असुन सदरचे दर वकृत करणेत आलेले आहेत. यानुसार मे.ओंकार इले क स 
िचंचवड पुण े33 यांचेबरोबर करारनामा क नघेणेस व सदर खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .११) भारतीय साथरोग िनयं ण अिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३)(क) यास अिधन राहून 
कोरोना वषाणुचा(Covid-19) ाद ुभाव रोख यासाठ  मनपा ह  मधील नाग रकांची 
Covid-19 ची तपासणी करणेकामी आव यक असलेने Biocard Pro Covid-19 Rapid 

Ag Test Kit खरेद कामी काढ यात आले या ई-िन वदा नोट स मांक-०३/२०२०-
२०२१ चे अनुषंगाने M/s.Kothari Medical यांचेकडून यांनी ित टे ट र. .३६३/- 
अिधक १२%  GST र. .४३=५६ असे एकूण र. .४०६=५६ ित टे ट याकमी केले या 
दरा माणे करारनामा क न व अनामत र कम घेवून Biocard Pro Covid-19 Rapid 

Ag Test Kit  ४००० कटस ्  (१,००,००० टे ट) खरेद  करणेकामी येणा-या 
र. .४,०६,५६,०००/- चे (अ र  र. .चार कोट  सहा लाख छप न हजार फ ) खचास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये स लागार यांचे पॅनल तयार करणेकामी एकूण 
४३ स लागार पैक  ट पा- १ म ये एकूण २५ स लागार यांना मा. थायी सिमती 
ठराव मांक २१३९ दनांक ०७/०२/२०१८ अ वये व मा. थायी सिमती ठराव 
मांक ३०५६ दनांक १४/०८/२०१८ अ वये १ असे एकूण २६ स लागारांची 
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मनपा या त  स लागार पॅनेलवर नेमणूक करणेत आलेली आहे. सदर प  अ  व ब  

या छायां कत ित सोबत जोड या आहेत. ट पा- २ मधील खाली नमूद केलेले 
स लागार यांनी नवीन िनयु  करणेकामी प ा वये वनंती केली आहे. ट पा- २ म ये 
न याने मे.एमीने स इ टटयूट ऑफ इं जनी रंग ए सले स एलएलपी स लागार 
यांनी कागदप े सादर केलेली आहेत. सदर स लागार यां या कागदप ांची छाननी 
करणेत आली असून यांची प  अ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ ची वा हनी व इतर 
थाप य वषयक कामे- स लागार ेणी १) व प - ब(पुल, काय वॉक व इमारती- 

स लागार ेणी १) याम ये वगवार  करणेत आलेली असून सदर प  अ व ब चा 
त ा सोबत जोडला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या त  स लागार पॅनेलवर 
ट पा- २ मधील नवीन न दणी मे. एमीने स इ टटयूट ऑफ इं जनी रंग ए सले स 
एलएलपी स लागार यांना प  अ व ब माण े ( ेणी १) मंजुर  देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .१३) थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 

र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय वॉक 
व इमारती यांचे कामाक रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest 

ची िन वदा िस द करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा-१ म ये एकूण २५ 
इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-२ म ये मे.अॅ चुअल 
आ कटे चर यांनी सादर केले या कागदप ांची छाननी केलेली आहे. मे.अॅ चुअल 
आ कटे चर स लागार यांना न याने िनयु  करणेकामी यां या कामाचे वगवार  
माणे १ ते ४ ेणीम ये प - ब (पूल, काय वॉक व इमारती-स लागार ेणी- १) 

या माणे प -ब तयार करणेत आले आहे. ट पा-२ मधील प -ब माणे 
मे.अॅ चुअल आ कटे चर  स लागार यांना पॅनेलवर घेणेसाठ  मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .१४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ ( १ ते १) मधील 

िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माण े 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 बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .१५) थाप य मु यालयामाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 

इमारत बांधकाम, लँड के पंग, अंतगत सजावट  व इतर वकास क पा या 
कामाक रता िन.नो. .२४/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest ची िन वदा 
िश द करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा-१ म ये एकूण ३६ व ट पा- २ 
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म ये एकूण १० इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा- ३ 
म ये वा तु वशारद मे.खुश  इराणी डझाईन टुड ओ यांचे कामाचे वगवार  माणे 
प -अ (इमारत बांधकाम वषयक कामे) ेणी II व प - ब (लँड के पंग वषयक 

कामे) ेणी II, तसेच प -क (अंतगत सजावट  वषयक कामे) ेणी II, या माणे 
प - अ, ब व क तयार करणेत आले आहे. ट पा-३ मधील प - अ, ब व क माणे 

०१ वा तु वशारद मे.खुश  इराणी डझाईन टुड ओ यांना पँनेलवर घेणेसाठ  मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१६) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .8/15/2020-2021 अ वये अशु द 

जलउपसा क , रावेत येथील ट पा .3 योजनेअंतगत दाबनिलकेवर ल नादु त लुस 
हॉ ह बदलणेकामी मे.सुमी इले क स स ह सेस िन.र. .38,54,463/- (अ र  
र. .अडो ीस लाख चौप न  हजार चारशे े  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .38,54,463/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .38,54,463/- पे ा 21.21% कमी  
हणजेच र. .30,36,931/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- 

= एकुण र. .30,36,931 /- 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 .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग .९ म ये नेह नगर मु य र यावर सुमारे 

२४ गुंठे एव या े फळाचा आर ण .६६ हा भुखंड मनपा ता यात आलेला असुन 
या जागेवर पी.एम.पी.एम.एल. साठ  बस डेपो बांधणे व  अनुषंिगक कामे करणे या 
कामास मा.महापािलका सभा ठराव .553 दनांक 04/06/2020 अ वये र कम .10 

कोट चे खचास सासक य मा यता िमळालेली आहे यास अनुस न सदर कामाचे 
नकाशे तयार क न यास बांधकाम परवानगी घेण,े कामाचे अंदाजप क तयार करण,े 

कामाचे आर.सी.सी. डझाईन करण,े कामाचे डटेल नकाशे तयार करणे व कामास 
पुण वाचा दाखला बांधकाम परवानगी वभागाकडून ा  करणे तसेच नकाशा माणे 
व चांग या दजाचे काम क न घेणे यासाठ  वेळोवेळ  कामावर साईट पहाणी करणे इ. 
कामे करणेसाठ  त  वा त ु वषारद यांची नेमणूक करणे आव यक 
आहे.  द.28/10/2020 रोजी ७ दवस मुदतीसाठ  मनपा या अिधकृत वेब साईटवर 
कोटेशन नोट स िस द करणेत आली होती. सदर काम करणेस एकूण ४ त  

वा तु वषारद यांनी िसलबंद दरप क सादर केलेली आहेत. यापैक  मे.अिन द वै  
आ ण असोिसए स यांनी सदर कामा या िन वदा पुव व िन वदा प ात कामासाठ  
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िन वदा रकमे या 1.69 ट के इतका लघु म दर सादर केलेला आहे. मनपा या 
मा. थायी सिमती ठराव .3048 द.14/08/2020 अ वये मे.अिन द वै  आ ण 

असोिसए स यांची मनपा या पॅनेलवर  वा तु वशारद हणून िनयु  करणेत आलेली 
आहे.उपरो  बाबींचा वचार  करता वषयां कत कामास मे.अिन द वै  आ ण असोिसए स 

यांची त  वा तु वषारद हणून नेमणूक करणेस तसेच सदरचे कामापोट  एकूण िन वदा 
रकमे या ०.५० ट के फ  िन वदा पुव कामासाठ  व 1.19 ट के एवढ  फ  िन वदा प ात 

कामासाठ  अशी एकूण 1.69 ट के एवढ  र कम सव करांसह त  अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .12/01-2020/21 अ वये कोरोना िनधी  

मनपाचे बालनगर  ऍटो ल टर व न वन जजामाता हॉ पटल येथील को वड वॉड, 
आयसीयु व को वड केअर सटर येथे सीसीट ह  बस वणेकामी मे. फिन स 

इ ा चस िन.र. .80,92,019/- (अ र  र. .ऐंशी लाख या नव हजार एकोणीस 
फ ) पे ा -1.50% 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 करणेस या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१९)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .12/02-2020/21 अ वये कोरोना िनधी  

मनपाचे वायसीएमएच व न वन भोसर  हॉ पटल येथील को वड वॉड, आयसीयु व 

को वड केअर सटर येथे सीसीट ह  यं णा उभारणे. मे. फिन स इ ा चस 
िन.र. .80,67,415/- (अ र  र. .ऐंशी लाख सदुस  हजार चारशे पंधरा फ ) पे ा    
-1.50% 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 करणेस या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२०) मनपा या भाग .१६ मधील कवळे भागातील समीर लॉ स ते मु ाई चौकापयत 

१८ मी. ड  पी र ता व सदर र ते वकिसत करणेकामी व या कामातील व ुत 
वषयक वकास कामासाठ  स लागार नेमणेकामी मे.िल म क सलटंट ाय हेट 
िलिमटेड, मुंबई यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात कामाकर ता नेमणूक करणसे व 
यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स ा काह  काम े गती 

पथावर आहेत यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा 
दलेली आहे यानुसार सदरचे काम तां क या क न य  जागेवर िनयो जत 
वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने मे.िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, मुंबई यांची 
नेमणुक क न याकामी लागणार  फ  ह  यांचेकडून िन वदा पुव 0.49% व िन वदा प ात 

0.39 अशी एकूण 0.88% ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता 
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फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .२१) गहु ंजे ह  लगतचे ड .पी. र तयापासून देहूरोड र यापयत लेखाफाम या एस ेस 

हायवे लगतचा १२ मी. चा र ता वकिसत करणेकामी व या कामतील व ुत वषयक 
वकास कामासाठ  स लागार नेमणेकामी मे.िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड, 
मुंबई यांची िन वदा पुव व िन वदा प ात कामाकर ता नेमणूक करणसे व यांनी 
यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स ा काह  कामे गती पथावर 
आहेत यांनी मनपाला आतापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे 

यानुसार सदरचे काम तां क या क न य  जागेवर िनयो जत वेळेत 
अंमलबजावणी होणेचे ीने मे.िल म क सलटंट ाय हेट िलिमटेड,मुंबई यांची नेमणुक 

क न याकामी लागणार  फ  ह  यांचेकडून िन वदा पुव 0.49% व िन वदा प ात 0.39 अशी 
एकूण 0.88% ा  झालेली आहे. तर  ा  झाले या दरानुसार सदर कामाकर ता फ  अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल  सोबतचे प  “अ”  1 

ते 3 मधील िन वदा कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे लघु म दरा या 
िन वदा वकारणेत आले या असून मंजूर दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती वकास योजना वभागामाफत  व वध 

क याकार  योजना राब व या जातात. सदर योजनेचे  लाभाक रता  दरवष  मनपा 
ह तील नाग रकांकडुन CFC  क ामाफत अज ा  होतात. या अजाची संगणकावर 
न द घेणेत येते. (DATA ENTRY / ECS ) याकामी मे नॅशनल ुप यांना आदेश  
ना वयो/१/का व/११७/२०१८ द.१७/२/२०१८  अ वये १  वष कालावधीक रता 
संगणकावर डेटा ऐं /ECS करणेचे  कामकाज देणेत आले होते सदर कामाची मुदत 
दनांक १६/२/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. परंतु सन -२०१८-१९या आिथक 
वषाम ये माच – ए ल  म ह याम ये लोकसभा िनवडणूका हो या. यामुळे आचार 
सं हता कालावधी पुव  ा  झाले या अजाना पा   / डेटा ऐं  क न लाभ देणे 
आव यक  होते.  सदरचे कामकाज हे कालमयाद त अस याने तसेच शासन 
िनणयानुसार आिथक वषातील केलेली तरतुद खच करणे आव यक अस याने सदरचे 
डाटा एं चे काम मे. नॅशनल ुप िचंचवड, यांचेकडुन क न घेणेत आलेले आहे. 
यानुसार यांनी द.२७/११/२०२० चे प ा वये सदरचे बील अदा करणेबाबत वनंती 

केली आहे. याअनुषंगाने मे.नॅशनल ुप िचंचवड,  यांनी केले या कामकाजाचे 
र. .२,१३,१६२/- अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   
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वषय .२४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल वदयुत  वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 1) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने 
ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पशुवै कय वभागांतगत लोखंडे सभागृह पंपर  
येथे शास कय कायालयात पशुवै क अिभनामाचे एक त मानधनावर कट 
मुलाखती ारे दोन पदे (Walk in Interview) भरावयाची आहे याक रता ती 
र. .४५,०००/- मानधन असे एकूण २ पदांक रता र. .९०,०००/- (अ र  र. .न वद 
हजार फ ) ६ म ह यांक रता व याकामी येणा-या य  खच पशुवै कय 
वभागाकड ल अ थायी अ थापना या लेखािशषकाव न खच करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .२६) कोरोना कामकाजासाठ  मा हती व तं ान वभागामाफत ४० ऑपरेटर, एक ऑपरेटर 
ित म हना र. .१९,२५०/- माणे आ ण नागर  सू वधा क  या वभागांमाफत ४० 

ऑपरेटर लॅपटॉप सह एक ऑपरेटर ित म हना र. .२१,०००/- माणे असे एकूण ८० 
Data Entry Operator यांची मािसक मानधनावर िनयु  करणेत आलेली आहे. सदरचे 

मानधनावर होणारा खच हा चाल ूआिथक वषात अक मतपणे उ दवलेला असून सदरचे 

मानधन ई-ग हनस या लेखािशषातून खच  टाकणेत येत होते. स थतीत ई-ग हनस या 
लेखािशषावर अपूर  तरतूद असलेने अदेश .मातं व/१६/का व/२५९/२०२० अ वये मा हती व 

तं ान वभागाकड ल संगणक खरेद  व सॉ टवेअर डे हलपमट या लेखािशषामधून    
र. .१,००,००,००० ई-ग हनस या लेखािशषावर वग करण करणेत आलेले आहे यास काय र 

मा यता देणेकामी अवलोकन करणे. 

वषय .२७) कोवीड १९ ादुभावाचे पा भूमीवर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके  या वै क य 
व भागांतगत कायरत असणारे दवाखाने/ णालयांमधील १५ तां क संवगातील 
एकुण २५३ पदे मानधन व पात ६ म हने कालावधी कर ता भरणे आव यक आहे.  
यानुसार मा.आयु  सो. यांनी  िन त केलेले मानधन व अट /शत  नुसार व ह त 

प दतीने सदरची पदे भरणेस याच माणे जा हराती मधील वेळोवेळ  र  होणार  
पदे िन  त केले या गुणानु म याद तील पुढ ल उमेदवारांमधून भरणेस व गुणानु म 
याद  संपलेनंतर र  होणार  पदे तसेच य  भरतीचे वेळ  उमेदवार उपल ध न 
झा याने र  रा हलेली पदे वै कय वभागाम ये Walk In Interview प दतीने 

भर यास मा यता िमळणेस, याच माणे नवीन भोसर , आकुड , थेरगाव व जजामाता 
णालयाकर ता व स थ तीत महापािलका काय े ातील कोवीड १९ या संसगज य 
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आजाराचा ादुभाव पुणपणे आटो यात आलेला नाह, भ व यात कोवीड १९ बाधीत 
णांची सं येम ये वाढ होऊ शकते ह  बाब वचारात घेता करणी ता वत 

केले या पदां यित र  आणखी वाढ व पदांची आव यकता भास यास वाढ व पदे 
भरणेस याच माणे सदर या पदांना ावया या मानधनाचे अदायगी कर ता येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२८) योितबानगर प रसरातील वेणीनगर तळवडे र याव न कमी उंचीव न जाणा-या 
१३२ के. ह .ए.उ चदाब उप कर वा हनीची उंची वाढ वणे कामासाठ  तरतूद 
र. .९,२६,०००/- वग करणेस व  कामाचे शु क र. .५९२५०३१.२० (पूणाक 
र. .५९,२५,०३१/-) (अ र  र. .एकोणसाठ लाख पंचवीस हजार एकतीस फ ) 
महापारेषण कंपनीस अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२९) भाग .३ मधील चालू असले या कामांना (अनु. .१०,११,१२ )तरतूद  कमी अस याने 

सदर भागातील चालू व ता वत  कामातून (अनु.०१ ते ०९) तरतूद वग करणेस 
मा यता देणबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .६८,००,००,०००/-) 

 
अनु. 

 
कामाचे नाव पान 

. 
अ. . लेखािशष सन २०२०-२१ 

ची मुळ तरतूद 
वाढ 

करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२०-२१ 
साठ  एकुण 

सुधार त तरतूद 

1 भाग .३ साई मं दर 
कोतवालवाड , च-होली गावठाण 
इ. भागातील र ते वकिसत 
करणे. 

23 
 

74 
 

वशेष 
योजना 

७००००००० 
 

 १००००००० 
 

६००००००० 
 

2 भाग .७ च-होली येथील 
चो वसावाड , वडमुखवाड  १८ मी. 
र ता वकासीत  करणे.      
(स.नं. १४९ ते १५७) 

24 
 

93 
 

वशेष 
योजना 

५५०००००० 
 

 ३००००००० 
 

२५०००००० 
 

3 भाग मांक ३ च-होली येथील 
संत ाने र व संत नामदेव 
महाराज यांचे भेट वर आधा रत 
समूहिश प या प रसरात संत 
ाने र सृ ी उभारणे कर ता 
थाप य वषयक कामे करणे. 

69 
 

76 
 
 

वशेष 
योजना 

५०००००० 
 

 ४०००००० 
 

१०००००० 
 

4 भाग .३ च-होली प रसरात 
खड करण व बीबीएम करणे. 

227 13 वशेष 
योजना 

५०००००० 
 

 ५०००००० 
 

 

5 भाग .३ च-होली पर सरात 
र यांचे डांबर करण करणे. 

230 24 
 

वशेष 
योजना 

५०००००० 
 

 ५०००००० 
 

 

6 भाग .३ च-होली प रसरात 
व वध ठकाणी थाप य 
वषयक कामे करणे. 

293 34 
 

वशेष 
योजना 

५०००००० 
 

 ५०००००० 
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7 भाग .३ मोशी-डुडूळगाव  

प रसरातील व वध ठकाणी 
थाप य वषयक कामे करणे. 

239 35 वशेष 
योजना 

५०००००० 
 

 ५०००००० 
 

 

8 भाग .३ पठारे मळा, 
बुडव ती,काळजेवाड  प रसरातील 
थाप य वषयक कामे करणे. 

239 37 
 

वशेष 
योजना 

५०००००० 
 

 २०००००० 
 

३०००००० 
 

9 भाग .३ च-होली येथे बोड 
बचेस बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

239 40 वशेष 
योजना 

२१००००० 
 

 २०००००० 
 

१००००० 
 

10 भाग .३ च-होली येथील 
स ह .३०१ ते स ह .३१५ 
पयत या १८ मी व २४ मी 
ड.पी. र याचे उवर त कामे 
करणे.    

24 83 वशेष 
योजना 

७००००००० 
 

१७०००००० 
 

 ८७०००००० 
 

11 भाग .३ येथे १८ मी.ड .पी. 
र ता वकिसत करणे.              
(डुडूळगाव स.नं.२१६ ते २१२) 

24 86 वशेष 
योजना 

५००००००० 
 

४००००००० 
 

 ९००००००० 
 

12 भाग .६ डुडुळगाव येथील 
सव .१३४ ते १८६ वकास 
आराख यातील  १८ मी. र ता 
वकसीत करणे तसेच गट 
.५१ ते ७६ पयतचा १८ मी 

र ता वकिसत करणे. 

22 59 वशेष 
योजना 

३१०००००० 
 

११०००००० 
 

 ४२०००००० 
 

 एकुण    ३०८१००००० 
 

६८०००००० 
 

६८०००००० 
 

३०८१००००० 
 

 

वषय .३०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/48/2020-21 अ वये मनपा या 
थेरगाव गावठाण, थेरगाव स.नं.९, थेरगाव ल मणनगर, काळाखडक वाकड, काळाखडक 
बु टर व पुनावळे येथील पंप हाऊसचे चालन करणकेामी (२०20-२1) (चौथी मागणी) 
मे.शुभम उ ोग िन.र. .1,39,29,912/- (अ र  र. .एक  कोट  एकोणचाळ स लाख 
एकोणतीस  हजार  नऊशे  बारा  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .1,39,29,912/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,39,29,912/- पे ा 2.34475451% कमी हणजेच 
र. .1,36,03,290/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .1,36,03,290/- पयत कामक न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु वसेवा 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 .३१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/47/2020-21 अ वये मनपा या सांगवी 
गावठाण, सांगवी पी युड , सांगवी स.नं.८४, पपळे गुरव व दापोड  येथील शु  
पाणीपुरवठा करणा-या पंप हाऊसचे चालन करणकेामी (2020-21)(चौथी मागणी) 
कामी मे.शुभम उ ोग िन.र. .1,38,61,044/- (अ र  र. .एक  कोट   अडोतीस लाख 
एकस  हजार  च वेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,38,61,044/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,38,61,044/- पे ा 2.3368476% कमी हणजेच 
र. .1,35,37,133/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट गं चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .1,35,37,133/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे यावर ल व तु व सेवाकर 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 .३२)मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/49/2020-21 अ वये मनपा या 

रहाटणी, स.नं.९६, लांडेवाड , दघी, च-होली, व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे चालन 
करणेकामी (2020-21)(चौथी मागणी) मे.शुभम उ ोग िन.र. .1,51,26,084/- (अ र  
र. .एक  कोट   एकाव न लाख  स वीस  हजार  चौ-याऐशंी फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,51,26,084/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,51,26,084/- पे ा 
2.33320997% कमी हणजेच र. .1,47,73,161/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,47,73,161/- 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 पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .3/50/2019-20 अ वये मनपा या 

कृ णानगर, स.नं.२२, पाट लनगर, जाधववाड , से १० व गवळ माथा येथील पंपहाऊसचे 
चालन करणेकामी (2020-21)(चौथी मागणी) मे.शुभम उ ोग िन.र. .1,60,15,356/- 

(अ र  र. .एक  कोट   साठ लाख पंधरा हजार तीनशे  छप न ् फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,60,15,356/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,60,15,356/- पे ा 
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2.33570968% कमी हणजेचर. .1,56,41,284/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .1,56,41,284/- 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/१२५२/२०२० 

दनांक – ११/१२/२०२० 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/श/अ/तां/का व/४/२९८/२०२० द.०७/१२/२०२० वषय .१२ चे लगत) 
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( . था/श/अ/तां/का व/४/२९७/२०२० द.०७/१२/२०२० वषय .१३ चे लगत) 
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( .पापु/६/का व/५४४/२०२० द.०७/१२/२०२० वषय .१४ चे लगत) 
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( . था/श/अं/ता/४/२९६/२०२० द.०४/१२/२०२० वषय .१५ चे लगत) 
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23 
 

( . वमुका/४/का व/४४६/२०२० द.०८/१२/२०२० वषय .२२ चे लगत) 
 

 
 
 



24 
 

( .ह ेका/लेखा/का व/१२९/२०२० द.०७/१२/२०२० वषय .२४ चे लगत) 
 

 


