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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/१५४/२०२० 
                                               दनांक - २४/०१/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २९/०१/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २९/०१/२०२० 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 – १५८ 
 

दनांक - २९/०१/२०२०                           वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२९/०१/२०२० रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
      

      दनांक २२/०१/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का  १५७) चा सभावृ ांत  
     कायम करणे. 

---------- 
 
वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .12/11/2019-20 अ वये पंपर , इं दरा गांधी 

रे वे उ डाणपुलाचे चरल ऑड ट करणे व दु ती करणेकामी मे.हर युलेस 
चरल िस ट म ा.िल. िन.र. .8,27,14,017/- (अ र  र. .आठ कोट  स ावीस लाख 

चौदा हजार सतरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .8,25,48,958/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,25,48,958/- पे ा 1.90% कमी दराने िन वदा ा  झालेली 
आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
3.02% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .8,09,80,528/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .40,259/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,24,800/- = एकुण 
र. .8,11,45,587/- 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.    

      ( द.२९/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .२)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत मंजूर वकास आराख यामधील र ते व आर णे 
वकिसत करणेची कायवाह  स थतीत चालू असून महानगरपािलके या 
अंदाजप कात सदर थाप य वषयक कामांसाठ  भर व तरतूद करणेत आली असून 
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जाग या ह बाबत, आखणीबाबत व मालक  ह काबाबत वाद िनमाण झा यामुळे 

कामांम ये अडचणी येत असून क पांचा खच वाढत आहे. यामुळे मंजूर वकास 
आराख यातील र ते व आर णां या जागा संपादनासाठ  स ह ण क न वाद 
सोड वणे आव यक आहे.तसेच शहरा या आव यकतेनुसार वकास आराख यातील 

तावात बदल करणेस अथवा सुधारणा करणेस स ह णाची आव यकता भासत 

आहे. स थतीत नगररचना वभागास नेमणूक केले या ७ “स ह क स लागार”  

(Surveyor Consultant) एज सीचे पॅनलमधील “स ह क स लागार”  (Surveyor 

Consultant)यांचेमाफत मा.शहर अिभयंता यांची तां क मा यता ा  १२ बाबींमधून 

स ह णांची खालील माण ेकामे वभागा या गरजे माणे क न घेणे अं यत आव यक आहे. 

याम ये मनपा ह तील जागांचे टोटल टेशन स ह ण करणे, ७/१२ उता-यानुसार लॅड 

रेकॉड काढणे व रेकॉड बसवून अँटोकॅड म ये GIS लेआऊट नकाशा करणे, लॉक डमाकशन 

करणे, DGPS यं ा या स ाने GPS Co-ordinate मनपा ह त िन ीत करणे या आधारे 

टोटल टेशन स ह ण करण,े मनपा या ता यात आसले या जागा ड पी नकाशा व गुगल 

इमेजवर दाखवणे, नगररचना वभागाचे आव यकतेनुसार GIS Map तयार करण,े विश  

वभागासाठ  टाऊन लॅनींग क म करणे, DGPS यं ा या स ाने फ स केलेले ाऊंड 

कं ोल पॉ टचा टोटल टेशन यं ाने Traverse स ह ण करणे आव यक लॅट रेकॉड भुमी 
अिभलेखाकडून िमळवण,े ड .पी. र याचे टोपो ाफ क स ह ण करण,े उपल ध 

नकाशाव न अँटोकॅड ा ग तयार करण,े मनपा या आव यकतेनसुार संगणक य 

नकाशा या जादा ती अ ती वातील इमारतीचे स व तर मोजणी व स ह ण करणे. 
इ याद  स ह ण बाबींचा समावेश आहे. या कारची कामे केलेले महानगरपािलका 
पॅनलवर ल “स ह क स लागार”  (Surveyor Consultant) यांचेमाफत स ह णांची कामे 

क न घेणेसाठ  ढोबळ अंदाजप क तयार करणेत आले असून स ह ण कामासाठ  र. .१ 
कोट  खच अपे त असून सदर खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणे आव यक 

असून सिमती या मा यतेनंतर “स ह क स लागार”  (Surveyor Consultant)यांचेबरोबर 

करारनामा करणेत येऊन तां क मा यता ा  नगररचना वभागा या मंजूर वकास 

आराख यामधील र ते व आर णां या स ह ण कामासाठ  १२ बांबीमधूनच स ह णांची 
कामे क न घेणेस येणा-या अंदाजप क य खच र. .१ कोट  यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.२९/०१/२०२० चे सभेत घेणचेे िनणया माण)े 
 

वषय .३)  मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .HO/EZ/6/55/2019-20 अ वये भाग .३ 
वडमुखवाड  गावठाण (स ह .१२) ते चह ली गावठाण (स ह .४६९) पयतचा १८ 
मी.ड .पी.र ता वकसीत करणेकामी  ( व ुत वषयक काम े करणे)  मे.मनु ी 
इले क स िन.र. .1,61,56,688/- (अ र  र. .एक कोट  एकस  लाख छ पन हजार 
सहाशे अ ठयाऐशंी फ )  पे ा 22.3% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
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र. .1,25,53,747/-  पयत काम क न घेणेस, िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानसुार 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 करण.े 
( द.२९/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/6/2019-20 अ वये . .२ जाधववाड  

मधील गट नं.५३९ वकसीत करणेकामी मे.एच.सी.कटा रया िन.र. .11,65,20,657/- 

(अ र  र. .अकरा कोट  पास  लाख वीस हजार सहाशे स ाव न फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .11,48,35,305/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .11,48,35,305/- पे ा 
5.15% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 5.53% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .10,89,21,287/- + रॉय ट  चाजस र. .9,84,502/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .7,00,850/- = एकुण र. .11,06,06,639/- 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 लाग ूअसलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.२९/०१/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .50/4/2019-20 अ वये भाग .१० मोरवाड  
हाडा येथील संपूण र ते माट वाड या धत वर अ यावत प दतीने िसमट 

काँ ट करण करणेकामी मे.पी.सी.सी.इ फा चर ा.िल. िन.र. .9,81,62,658/- (अ र  
र. .नऊ कोट  ए याऐंशी लाख बास  हजार सहाशे अठाव न फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .9,72,35,422/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .9,72,35,422/- पे ा 18.99% 

कमी हणजेच र. .7,87,70,415/- + रॉय ट  चाजस र. .7,77,436/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .1,49,800/- = एकुण र. .7,96,97,651/- 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 लाग ूअसलेस, भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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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 जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/34/2019-20 अ वये ब े य 

कायालया अंतगत . .१६ मधील मामुड  प रसराम ये वा षक ठेकेदार  प दतीने ेनेज 
लाईन व चबसची देखभाल दु ती करण े कामी मे.पु पगणेश इ ा चर ा.िल. 
िन.र. .59,99,994/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे चौ-या नव 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,68,035/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .59,68,035/- पे ा 26.99% कमी हणजेच र. .43,57,262/- + रॉय ट  चाजस 
र. .31,959/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .43,89,221/- 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) मनपा या जजामाता णालया या नवीन इमारतीमधील कॉर डॉर, अंतगत व बाहय 

प रसराची दैनं दन साफसफाई व व छता हे काम मे.बी. ह .जी.इं डया िल., यांचेकडुन 
(स हस कॉ ॅ ट प दतीने) यांची वत:ची अ याधुिनक उपकरण,े रसायने व 
मनु यबळाचा वापर क न तां क प दतीने (Mechanized Cleaning) साफसफाई व 
व छता क न घेणेकामी मे.बी. ह .जी. इं डया िल. यांनी दले या अहवालानुसार 

आव यक लागणारे १४ कमचार , मिशनर , रसायने व इतर खचास हत कमान वेतन 
कायदयानुसार येणारा ित म हना खच र. .३,७८,७३१/-  माणे कर यात येणा-या 
करारना यास अिधन राहून व अनामत र कम घेवून सहा म हने कालावधीकर ता 
अथवा िन वदेची कायवाह  पुण होईपयत येणा-या य  खचास (सहा म हने 
कालावधीकर ता र. .३,७८,७३१/-  माणे ६ म ह याकर ता र. .२२,७२,३८६/- चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील महसुली मु यालयमधील सन २०१९-२० या 
अंदाजप कात तावात नमूद केले या अ. .१(ब) व १(ग) कामांना तरतुद अपुर  

पडत आहे. तसेच, अ. .१(अ) व १(क) या कामांची तरतुद िश लक अस यामुळे 

स थतीत सदर कामास तरतुद ची आव यकता नाह . अ. .१(ब) व १(ग) या 
कामासाठ  सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील तरतूद वग करणे आव यक आहे. 
यानुसार तावात नमूद माणे तरतुद वग करणास मा यता देणेबाबत वचार 
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करणे. (वाढ/घट र. .५०,००,०००/-) 

 

वषय .९)  महारा  शासनामाफत व छ सव ण २०२० अंतगत शहरातील नागर कांना मा हती 
होणेसाठ  शहरातील मुख र ते व चौक या ठकाणी िस द  करणे आव यक आहे.  
कारण सदर झाले या कामाचे मु यमापन हे उपरो  व छ सव ण २०२०चे  

अनुशंगाने शहरातील सव नागर कांकडुन िमळणा-या ित यावर अवलंबुन असणार 
आहे.   यामुळे शहराम ये गॅ  (Gantry) ारे व वध  आकारमानाचे ंट ंग, पे ट ंग 
व माऊंट ग क न घेऊन आकाशिच ह व परवाना वभागाचे मदतीने शहरातील व वध  

ठकाणी िस द  कर यात येणार आहे. सबब व छ सव ण लीग २०२० कर ता 
आव यक असणारे व वध  आकारमानाकर ता एकुण ४८ नग गॅ  (Gantry) ारे छपाई 

क न लावणे कामकाज तातड चे अस याने सदरचे कामकाज थेट प दतीने क न घेणे 
आव यक आहे.   यासाठ  र. .११/- ित चौ.फुट + १८% जीएसट  इतका दर आहे.   तर   

एकुण ४८ नग व वध आकारमानाकर ता ंट ंग, पे ट ंग व माऊंट ग याकर ता एकुण खच 

र. .१,०९,८११/- (अ र  र. .एक लाख नऊ हजार आठशे अकारा फ ) जीएसट  सह त 

इतका अपे ीत आहे.   तसेच सदरचा खच आरो य वभागातील २०१९-२०२० या आिथक 

वषाकर ता “आरो य वषयक शासक य योजनांची अंमलबजावणी व आरो य वषयक 

जनजागृती” या लेखाशीषामधुन खच करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१०) पंपर  िचंचवड मनपा ाथिमक  िश ण वभागा या अ थायी आ थापनेवर 
र. .२,००,००,०००/- (अ र  र. .दोन कोट  फ ) तरतूद उपल ध अस याचे दसुन 
येत आहे. यानुसार तावात नमुद केले माणे घडयाळ  तािसकेनुसार ७७ पदां या 
वेतनाचा खच र. .५८,६४,३२०/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख चौस  हजार तीनशे 
वीस फ ) (अंदाजे) हा आ थापनेवर असणा-या तरतुद तून खच  टाक यात येईल. 
सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागासाठ  घडयाळ  
तािसका त वावर सन २०१९-२०२० या शै णक कालावधीसाठ  िश क नेमणूक बाबत 
(उद/ु हंद /इं जी मा यमाक रता) मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .43/4/2019-20 अ वये सन २०१९-२० 

क रता भाग .१७ म ये व वध कंप या व मनपा या व वध वभागामाफत 

खोदलेले ख डे चर डांबर करणाने द ु त करणेकामी मे.इघे इ ा चर 

िन.र. .41,49,898/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख एकोणपं नास हजार आठशे 
अ या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .39,27,127/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .39,27,127/- पे ा 29.99% कमी हणजेच र. .27,49,382/- + रॉय ट  चाजस 
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र. .14,571/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,08,200/- = एकुण र. .29,72,153/- 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. .43/6/2019-20 अ वये सन २०१९-२० 

क रता भाग .१८ मधील मनपा इमारतींची देखभाल चरल ऑड ट मधील 

अहवाला माणे दु ती कामे करणेकामी मे.इघे इ ा चर िन.र. .49,81,956/- 

(अ र  र कम पये एकोणपं नास लाख ए केऐंशी हजार नऊशे छ प न फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .48,98,791/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .48,98,791/- 

पे ा 25.99% कमी हणजेच र. .36,25,595/- + रॉय ट  चाजस र. .55,265/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .27,900/- = एकुण र. .37,08,760/- 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 ब े ीय कायालय वदयुत वभागाकड ल िन.नो. .२/३१/२०१९-२० अ वये 

. .१७ म ये मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार पोल व फट ंग बसवुन र यावर  दवाब ी 
यव था करणे सन २०१९-२०साठ  िन वदा र कम .६,६९,४८१/- (अ र  र. .सहा लाख 

एकोणस र हजार चारशे ऐ याऐंशी फ  ) पे ा -१८.४० ट के कमी दराने मे.सनशाईन 

इले क स या ठेकेदाराकडुन काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  व शत स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न  कामाचा आदेश देणेत आलेला 
अस याने अवलोकन करणे. 

वषय .१४)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .59/10/2019-20 अ वये भाग .३२ 
मधील दश या वधी घाटाचे नुतनीकरण करणेकामी मे.एस.जी.क शन 

िन.र. .45,27,162/- (अ र  र. .पं चेचाळ स लाख स ावीस हजार एकशे बास  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .44,30,081/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,30,081/- 
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पे ा 28.47% कमी हणजेच र. .31,68,837/- + रॉय ट  चाजस र. .29,681/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .67,400/- = एकुण र. .32,65,918/- 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)  मनपा या यशवंतराव च हाण मृती णालया या पद यु र सं थेसाठ  आव यक ३० 
ंटस खरेद कामीक  शासना या GeM पोटलवर  GeM BID No.GEM/2019/B/326451 

िस द क न माग व यात आले या िन वदांम ये मे. याटेक सो युश स (पुण)े 
ा.िल., पुणे यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण र. .७,०५,३००/- (अ र  र. .सात 

लाख प नास हजार तीनशे फ ) लघु म ा  झालेली असुन वकृत कर यात 
आलेली  असुन यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात 
आलेला अस याने सदर ंटस खरेद  करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .७,०५,३००/- 
चे अवलोकन करणे. 

वषय .१६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .38/02/2019-20 अ वये भाग .७ मधील 
भोसर  सहल क ाचे नूतनीकरण करणेकामी मे.एस.एस. एंटर ायझेस 

िन.र. .59,62,124/- (अ र  र. .एकोणसाठ लाख बास  हजार एकशे चोवीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .56,48,563/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .56,48,563/- 

पे ा 8.65% कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2019-20 चे एस.एस.आर.  
दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 12.55% ने कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .51,59,962/- + रॉय ट  चाजस र. .28,0361/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 33,200/- = एकुण र. .54,73,523/- 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)  कै.अ णासाहेब मगर टेड अम  नेह नगर, महारा  कामगार क याण मंडळा कडून 
मनपाकडे ह तांतर त झाले आहे. सन १९९२ साली महारा  कामगार क याण मंडळाने 
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सदर चा क प मनपा या ता यात देणेकामी द.२१/०९/१९९२ रोजी करारनामा क न 
क प ह तांतरणा या बद यात महारा  कामगार क याण मंडळाचे कमचार  मनपा 

सेवेत समा व  क न महारा  कामगार क याण मंडळास र. . १ कोट  व खालील 
माणे ५ भुखंड ता यात दे याचे ठर वले होते. 

अ. . भूखंडाचे वणन 
ठरावा माणे देय 
जागांचे  े   

 देय जागांचे  े  
(चौ.फुट) म ये. 

१) से.नं.२५ मधील लॉट .२९० जवळ ल भुखंड २५,००० चौ.फुट २५,०००चौ.फुट 

२) से.नं.०५ मधील मोशी येथील भुखंड  २ एकर  ८०,००० चौ.फुट 

३) से.नं.२६ मधील आकुड  रे वे टेशन जवळ ल 
जागा. १ एकर  ४०,००० चौ.फुट 

४) स ह .१९५ ,आर ण .१९० िचंचवड येथील 
मनपा शाळे या मैदानाची आर णाची जागा.  २०,००० चौ.फुट २०,००० चौ.फुट 

५) थेरगाव येथील स ह नं.९ येथील १.५ एकर 
जागा . १.५ एकर  ६०,००० चौ.फुट 

                                                          एकूण देय े  :-- २,२५,००० चौ.फुट  

करारना यात नमूद महानगरपािलकेकडून महारा  कामगार क याण मंडळास १ कोट  
पये दे यात आलेले असून जागे या मोबद यात से.नं.२५ व २६ मधील नमूद दोन 

जागे ऐवजी स ह न.ं१९५ िचंचवड येथील ८८,५६० चौ.फुट व अित र  ८७१.५ चौ.फुट 
असे एकूण ८९४३१.५ चौ.फुट जागा ३ ठकाणचे जागां या बद यात २७/०५/१९९३ 
रोजी ह तांत रत कर यात आलेली आहे.  महारा  कामगार क याण मंडळास दले या 
व देय असले या एकूण जागांचे े फळ पुढ ल माण े :-  

              
अ. .  

महारा  कामगार क याण मंडळास ठरावा 
माणे ावयाची एकूण जागा  

महारा  कामगार क याण 
मंडळास दलेली जागा स ह 
नं.१९५ िचंचवड 

महारा  कामगार 
क याण मंडळास 
ावयाची एकूण  जागा 

१) २,२५,००० चौ.फुट  ८९,४३१  चौ.फुट  १,३५,५६९ चौ.फुट 

महारा  कामगार क याण मंडळाचे ितिनधी यांना ०७ भुखंड दाख वणेत आले 
होते. यांचे  द.१०/०१/२०२० चे प ानुसार यांनी खालील ०५ भुखंड घेणेस ता वक 
सहमती दश वली  आहे. 

अ. . भूखंडाचे वणन 
भूखंडाचे े फळ 

(चौ.फुट) योजन 

१) बड हँली मागे,एम.आय.ड .सी. लॉट, लॉट .जीपी – १९८  

े  – २६ गंुठे  
२६,००० चौ.फुट  

पा कंग 
जागा  

२) वाकड – स.नं.११०/४/१ पै. े  – ०७ आर ७,००० चौ.फुट आय टू  
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आर 

३) पंपर  स.नं.१५०पै.१५१पै.आर ण . ९५ अजमेरा   – े  
२२,५०० चौ.मी. २,४२,१०० चौ.फुट  

बहुउ ेशीय 
कलाक   

४) 

ऐ यम , आकुड  – (१ एकर )  स.नं. १४२/१ पै. अ) आय टू 
आर चे बद यात मनपाकडे ह तांतर त, े  – ८१४ .० 
चौ.मी. ब ) आर ण .२७९ (नॉन – क फिमग इंड ज) 
े  – ८० आर  एकूण ८८ आर  

४०,००० चौ.फुट 

अ) आय टू 
आर 

ब)नॉन – 

क फिमग 
इंड ज 

५) बो हाडेवाड  गट नं. २२७/१, २ पै.२२८ /१ ,२ पै. २३० पै.– 

े  ५३ गुंठे 
५३,००० चौ.फुट 

आय टू  

आर 

                        एकूण े फळ ३,६८,१०० चौ.फुट  

महारा  कामगार क याण मंडळास दले या जागे पैक  यांना जेवढ  जागा आव यक 
राह ल ती एकूण देय े  २,२५,००० चौ.फुट मधून वजा जाता उव रत  े फळाची 
जागा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम ७९ मधील तरतुद नुसार ३० 

वष कालावधी साठ  भाडेत वावर देणेबाबत मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१८)  मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/117/2019-20अ वये भाग .११ 
अजंठानगर व फुलेनगर प रसरात जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे.सुरज कॉ ॅ टर िन.र. .44,99,349/- (अ र  र. .च वेचाळ स लाख न या नव 
हजार तीनशे एकोणप नास फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .44,99,317/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .44,99,317/- पे ा 20.2% कमी हणजेच र. .35,90,455/- + रॉय ट  
चाजस र. .32/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .35,90,487/- 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 .१९)  मनपा या व ुत वभागाकड ल भाग मांक 9 नेह नगर येथील जुनी शाळा इमारत 
पाडून न वन शाळा इमारत बांधणकेामी ( वदयुत वषयक कामे करणे) िन.नो.   

Ele/Ho/C/10/2/2019-20  अ वये भाग मांक 9 नेह नगर येथील जुनी शाळा इमारत 
पाडून न वन शाळा इमारत बांधणकेामी ( वदयुत वषयक कामे करण)े  मे. व प 
इले कल ड इं जिनअर ंग िन.र. .25,34,235/- (अ र  र. .पंचवीस लाख चवतीस 
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हजार दोनशे प तीस फ )  पे ा 18.09% कमी  या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने 
र. .20,75,792/-  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)  ‘ड’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  खालील त यात नमूद केले या कामांना 
मा.महापािलका सभासिमती ठराव .४१८ द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त 
अंदाजप का अंतगत शासकय मा यता देणेत आलेली आहे. सदर या कामांची 
िन वदा कायवाह  चालू आहे. सदरचे दर िन वदा प ातसाठ  आहेत.    

अ. . कामाच ेनाव अंदा जत  र. . लघु म दर 
लघु म दरधारक 

एज सी स लागार फ 

१ 
भाग .२६ वशालनगर वाघजाई हॉटेल पासुन क पटे 

चौक पयत िसमट कॉ टचा र ता करणे (२४ मी. ड .पी. 
र ता)  या कामांतगत व ुत वषयक काम ेकरणे. 

1,49,26,653 0.39% 
मे.इ फिनट क स ट ंग

इं जिनअस 
58,214/- 

२ 

भाग . २६ वाकड येथील कावेर  चौक,सब-वे ते पंक-िसट  

कॉनरपयत ड .पी. र ता िसमट कॉ टचा र ता करणे या 
कामांतगत व ुत वषयक काम ेकरणे. 

2,80,61,167 0.39% 
मे.इ फिनट क स ट ंग

इं जिनअस 
1,09,439/- 

३ 

भाग .२६ मधील काळेवाड  फाटा ते छ पती चौक पयत 

िसमट कॉ टचा र ता करणे(ट पा-०१) या कामांतगत 

व ुत वषयक कामे करणे. 
1,53,04,861 0.39% 

मे.इ फिनट क स ट ंग
इं जिनअस 

59,689/- 

४ 
भाग .२९ पंपळे गुरव मधील कॉ टचे र ते वकिसत 

करणे या कामांतगत  व ुत वषयक काम ेकरण.े 
2,07,72,459 0.39% 

मे.इ फिनट क स ट ंग
इं जिनअस 

81,013/- 

५ 

भाग .२६ पंपळे िनलख मधील अंतगत र याचे 

कॉ ट करण करणे या  कामांतगत  व ुत वषयक कामे 
करणे. 

1,88,84,470 0.39% 
मे.इ फिनट क स ट ंग

इं जिनअस 
73,649/- 

 सदर कामे तांिञक या आराख या माणे काम क न घेण,े क पा या दैनं दन 

 कामावर देखरेख करणे िन वदा िनदशानुसार गुणव ा तपासणी करणे इ.िन वदा प ात 

कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. याक रता व ुत वभागामाफत क प 
स लागार यांची मा.आय़ु  सो. यां या द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या 
नािमकासुची नुसार कोटेशन नो. .‘ड’ े/ व/वाकड/३०६/२०१९-२० द.२७/०८/२०१९ 
अ वये दरप क माग व यात आले आहेत. यानुसार मे.इ फिनट  क स ट ंग 
इं जिनअस, यांचेकडून अ. .१ ते ५ या कामांसाठ  िन वदा प ात०.३९% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. सदरचा दर हा मा. थायी सिमती सभेने मंजूर केले या 
दरापे ा कमी आहे. (मंजूर दर िन वदा प ात०.४०%) सोबतचा त ानुसार मे.इ फिनट  
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क स ट ंग इं जिनअस, यांची िन वदा प ात कामाकर ता नेमणूक करणेत यावी असे 
मत आहे. यांनी यापुव  देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह  कामे 
गतीपथावर आहेत. यांनी मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा 
दलेली आहे. यानुसार सदरचे काम तां क या क न य  जागेवर िनयो जत 
वेळेत अंमलबजावणी होणेचे ीने मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस, पुण.े 
यांचीसदर कामाकर ता क प स लागार हणून नेमणूक करण ेआव यक आहे. सबब 
उपरो  नमूद माणे मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस यांना उपरो  त ात नमुद 
कामांसाठ  रतसर करारनामा क न त ात नमुद दरानुसार स लागार फ अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१)  ‘ड’ काय े ांतगत सन २०१९-२० साठ  खालील त यात नमूद केले या कामांना 
मा.महापािलका सभासिमती ठराव .४१८ द.१५/०६/२०१९ चे अ वये एक त 
अंदाजप का अंतगत शासक य मा यता देणेत आलेली आहे. सदर या कामांची 
िन वदा कायवाह  चालू आहे. सदरचे दर िन वदा प ातसाठ  आहेत.      

अ. . कामाच ेनाव अंदा जत  र. . लघु म दर 

लघु म 
दरधारक 
एज सी 

स लागार फ 

१ 

भाग . २६ मधील वशालनगर जगताप डेअर  ते 
मुळा नद वर ल पुलापयतचा २४ मी.र ता अबन ट 

डझाईन नुसार वकसीत करणे या कामांतगत व ुत 

वषयक काम ेकरणे. 

1,57,12,721/- 0.39% 

मे.कंपास 
कं सलटं सी
इं जिनअर ंग
स वसेस 

61,280/- 

२ 

भाग .२६ मधील छ पती चौक ते उ कष चौका पयत
िसमट कॉ टचा र ता करणे. या कामांतगत व ुत 

वषयक काम ेकरणे. 
2,09,74,316/- 0.39% 

मे.कंपास 
कं सलटं सी
इं जिनअर ंग
स वसेस 

81,800/- 

सदर कामे तांिञक या आराख या माणे काम क न घेण,े क पा या दैनं दन 

 कामावर देखरेख करणे िन वदा िनदशानुसार गुणव ा तपासणी करणे इ.िन वदा प ात 

कामे करणे हे चोखपणे होणे आव यक आहे. याक रता व ुत वभागामाफत क प 
स लागार यांची मा.आय़ु  सो. यां या द.२०/०२/२०१९ रोजी िस  केले या 
नािमकासुची नुसार कोटेशन नो. .‘ड’ े/ व/वाकड/३०६/२०१९-२० द.२७/०८/२०१९ 
अ वये दरप क माग व यात आले आहेत. यानुसार   मे.कंपास कं सलटं सी 
इं जिनअर ंग स वसेस, पुणे यांचेकडून त ानुसार लघु म दर ा  झालेला आहे. 
सदरचा दर हा मा. थायी सिमती सभेने मंजूर केले या दरापे ा कमी आहे.  (मंजूरदर 
िन वदा प ात ०.४०%) मे.कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग स वसेस, पुण,े यांची 
िन वदा प ात कामाकर ता नेमणूक करणेत यावी असे मत आहे. यांनी यापुव  
देखील अशा कारची कामे केलेली आहेत व स या काह कामे गतीपथावरआहेत. यांनी 



13 
 

मनपाला आ ापयत वेळोवेळ  आव यक मागणीनुसार सेवा दलेली आहे. यानुसार 
सदरचे काम तां क या क न य  जागेवर िनयो जत वेळेत अंमलबजावणी 
होणेचे ीने मे.कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग स वसेस, पुणे यांची सदर 
कामाकर ता क प स लागार हणून नेमणूक करणेआव यक आहे. उपरो  नमूद 
माणे मे.इ फिनट  क स ट ंग इं जिनअस, पुणे उपरो  त ात नमुद कामांक रता 

त ात नमूद दरा माणे स लागार हणून र तसर करारनामा क न नेमणूक करणे व 
यानुसार स लागार फ  अदा करणे आव यक आहे. सबब उपरो  नमूद माणे 

मे.कंपास कं सलटं सी इं जिनअर ंग स वसेस, पुणे यांना उपरो  त ात नमुद 
कामांसाठ  रतसर करारनामा क न त ात नमुद दरानुसार स लागार फ अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .18/52/2019-20 अ वये भाग .७ 
पर सरातील थाप य वषयक करकोळ दु तीची कामे करणेकामी म.ेवै ेह  
क शन िन.र. .29,99,720/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार सातशे 
वीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,73,882/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,73,882/- पे ा 8.10% कमी हणजेच र. .27,32,998/- + रॉय ट  चाजस 
र. .12,438/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,400/- = एकुण र. .27,58,836/- 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. .18/50/2019-20 अ वये भाग .७ मधील 
भोसर  गावठाण, सॅ ड वक कॉलनी, िशतल बाग व इतर  प रसरातील थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.ड .ड .क शन िन.र. .26,99,623/- (अ र  र. . स वीस लाख 
न या णव हजार सहाशे तेवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .26,75,904/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .26,75,904/- पे ा 10.02% कमी हणजेच र. .24,07,778/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .10,318/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .13,400/- = एकुण 
र. .24,31,496/- 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 लाग ू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल 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. .54/35/2019-20 अ वये भाग .१९ म ये 
थाप य वषयक कामे करणेकामी M/s.SHIVAM ENTERPRISES 

िन.र. .41,52,306/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख बाव न हजार ितनशे सहा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .41,27,774/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,27,774/- 

पे ा 30.99% कमी हणजेच र. .28,48,577/- + रॉय ट  चाजस र. .7,932/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .16,600/- = एकुण र. .28,73,109/- 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 .२५)  मनपा य झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ४) 
मधील कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लाग ू

अस यास, 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 े

बंधनगारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२६) मनपा य झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते ८४) 
मधील कामाचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे भाववाढ कलम लागू 
अस यास, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनगारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल  सोबतचे प  “अ" 
(१ ते २५) 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 करण.े 
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वषय .२८)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .54/40/2019-20 अ वये भाग .१५ 
मधील से. .२४ येथील िनगड  शाळेम ये पोलीस मु यालयासाठ  थाप य वषयक व 
फिनचर वषयक कामे करणेकामी M/s.Hareshkumar Ramdas Gaikwad 

िन.र. .29,98,577/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख अ या णव हजार पाचशे स याह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,61,623/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .29,61,623/- पे ा 27.99% कमी हणजेच र. .21,32,665/- + रॉय ट  चाजस 
र. .16,754/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .20,200/- = एकुण र. .21,69,619/- 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 .२९)  मनपा या व ुत वभागाकड ल  (िन वदा .२१/१/२०१९/२०) अ े ीय अंतगत 
थाप य वभागा या मागणी नुसार म.रा. व. व.कं.िल. संबंिधत व ुत वषयक कामे 

करण े अ वये मे. यु सोलर इले क स & इले ॉिन स िन.र. .३८,६८,५८८/- 
(अ र  र. .अडोतीस लाख अडु  हजार पाचशे अठठाऐंशी फ ) पे ा २३.६९% 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 .३०) नगरसिचव 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) १. वै कय वभागांतगत मानधनावर कायरत असणा-या  व यायालयाम ये दावा    
दाखल केले या कमचा-यांना कुशल कामगार/ अकुशल   कामगार वगवार नुसार  
द.०१-०४-२०१८ पासुन खालील माणे नमूद त यानुसार कमान वेतन दरांनुसार 
मानधन अदा करणे व याकर ता येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 

                         २. याच माण ेस थ तीत मानधन व पात कायरत असणा-या सव कमचा-यांना 
                                 देखील चिलत कमान वेतन दरांनुसार मानधन लागू करणे व याकर ता येणा-या 
                                 य  खचास मा यता देणेबाबत 
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                           ३. कामगार क याण अिधकार  प.िच.मनपा यांचेकडुन कमान वेतन दरा माणे पुढ ल  

कालावधीत वेळोवेळ  ा  होणा-या प ातील दरा माणे मानधनाव रल कमचा-यांना     

मानधन अदा करणेस व  याकर ता येणा-या य  खचास मा यता देणबेाबत      
वचार करणे.  

अ. . पदनाम कमान वेतनानुसार मानधन 

कुशल कामगार 
०१-०४-२०१८ 

पासुन 

०१-०७-२०१८ 
पासुन 

०१-०१-२०१९ 
पासुन 

०१-०७-२०१९ 
पासुन 

१ फामािस ट २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/- २२३४९/- 
२ टाफनस २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/- २२३४९/ 

३ लॅब टे न िशयन २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/- २२३४९/ 

४ ई.सी.जी. टे न िशयन २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/- २२३४९/ 

५ ने  िच क सा अिधकार  २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/- २२३४९/ 

६ ए स रे टे न िशयन २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/- २२३४९/ 

७ फ जओथेरे प  २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/- २२३४९/ 

अकुशल कामगार  
८ पु ष क  मदतनीस १७,८७१/- १७,९९६/- १८,७४६/- १९३८३/- 
९ सफाई सेवक ( म हला ) १७,८७१/- १७,९९६/- १८,७४६/- १९३८३/ 

१० सफाई सेवक ( पु ष ) १७,८७१/- १७,९९६/- १८,७४६/- १९३८३/ 

वषय .३२)   पंपर  िचंचवड महानगर पािलके या वतीने महापौर चषक शालेय डा पधा सन 
२०२० चे आयोजन कर यात आलेले आहे. या अनुषंघाने मा.आयु सो यांचे कड ल 
. डा/४/का व/६७६/२०२० द.१७/०१/२०२० चे आदेशा वये पध या अनुषंघाने 

अिधकार  कामकाज वाटप कर यात आलेले आहे. यानुसार ड े य कायालय व ुत 
वभागाकडे अंितम पधा व सां कृितक काय म व पा रतो षक वतरण समारंभ 
कालावधी म ये पधपुव  १ दवस  आगोदर बालेवाड  डा संकुल येथे जनरेटरसह  

व ुत पकर,लाईट तसेच माईक ची याव था करणे बाबत ची जबाबदार  सोपवली 
आहे. सदर कामाचे आयोजन करण े कामी मा. उपमहापौर ी.तुषार हंगे यांनी 
द.१४/०१/२०२० रोजी य  काय थळ  पहाणी केली होती.सदर पाहणीचे वेळ  
मा.उपमहापौर यानी सदर ठकाणी आकषक रंगीत काश याव था जसेक  पार 
लाईट, लांयडर लाईट, शाप लाईट व स सह पकर याव था तसेच सी.सी.ट . ह . 
याव था वतं  जिन संचासह व ुत याव था ता पुर या व पात दोन 
दवसांकर ता करणे या सुचना दले या आहेत. तसेच द.२२/०१/२०२० व 
२३/०१/२०२० रोजी मा. उपमहापौर ी.तुषार हंगे यांचेसह डासंकुलाचे तां क 
कमचार  यांचे समवेत य  होणारा खच कमी खचात करणे साठ  य  पाहणी 
केली होती. यानुसार सदर या कामाचे मनपा पी.ड लु.ड . सन २०१८-१९ ड .एस.आर. 

नुसार अंदाजप क तयार करणेत आले असुन यास अंदाजे क. . १८,३६,८५४/- तसेच डा 
संकुलामधील जिन संच इंधना ( य  खपा नुसार खच अदा करणेत येइल)  साठ   
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र. .१,००,०००/- असा एकुण र. .१९,३६,८५४/- इतका खच अपे त आहे. सदर 

काम करणेस मा. थायी सिमती सभा ठराव . ५५९९ द. १६/०९/२०१९  अ वये मंजुर  

िमळाली आहे. सदर कामासठ  व ुत मु य कायालय महसुली पानांक १००/१०१ अ. .१२ वर 

सांकृतीक व कलाधोरण या लेखािशषावर र. .१,१७५०,०००/-  यास मा महापािलका ठराव 

.४१८ द.१५/०६/२०१८ अ वये शास कय मा यता िमळाली असुन र. .८९,५०,०००/-   

इतक  तरतुद उपल ध आहे.   सदर काय माचे आयोजन द.२/०२/२०२० रोजी कर यात 

आलेले आहे. यामुळे हे काम तातड ने करणे आव यक आहे. मे.मोरया मंडप डेकोरेटस यांचे 

कडुन  ड े य कायालया कड ल चालु िन वदा नोट स .२/१६ २०१९-२० चे कड ल १.६% 
कमी या दराने  कामाची तातड  ल ात घेता न वदा िस द न करता थेट प दतीने 

करारनामा न करता व ुत मु य कायालय महसुली पानांक १००/१०१ अ. . १२ वर सांकृतीक 

व कलाधोरण या लेखािशषाव न र. .१९,३६,८५४/-  खच करणेस तसेच सदर चे काम थेट 

प दतीने क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .३३) ब े य कायालय शासन वभागाचे सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये “ भाग 
सिमती वास खच”या लेखािशषावर र. .३०००००/- इतक  तरतुद करणेत आली 
असून अ ापपयत खच झालेला नस यामुळे र. .३०००००/- इतक  तरतुद िश लक 
आहे. माच २०२० अखेर ६०००००/- इतका खच अपे त अस यामुळे सदरची तरतुद 
अपुर  पडणार आहे. सन २०१९-२०  “ थायी अ थापना”या लेखािशषावर 
२,२७,५००००/- तरतुद करणेत आलेली आहे.अ ापयत र.  १,७२,५०,९४५/- इतका 
खच झालेला असून र. . ५४,९९,०५५/- िश लक असून यातून तरतुद वग करणे 
श य आहे. यामुळे “ थायी आ थापना”या लेखािशषावर ल र.र. ३,००,०००/- “ भाग 
सिमती वास खच”या लेखािशषावर वग करणा दारे उपल ध करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .३४) इ े ीय कायालयाचे सिमती सद य व मनपाचे अिधकार  यांचे साठ  राज थान 
(उदयपुर/ जयपुर) येथे व छ भारत अिभयान अंतगत थािनक महापािलकेने 
राब वलेले व वध योजना व क पांची पाहणी व अ यास दौरा करणेकामी  इ भाग 
सिमती सभा ठराव .३४ द.०४/०१/२०१९ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. या 
म ये सद य व अिधकार  यांचा समावेश असणार आहे. या दौ-याकर ता 
र. .६,००,०००/- इतका खच आपे त आहे. तथापी भाग सिमती वासखच या 
लेखािशषावर र. .१,१५,०००/- इतक  तरतुद उपल ध आहे. सदर र कम अपुर  पडते. 
यामुळे खच भाग वता येणार नाह . यामुळे अ यास दौ-याकर ता भाग सिमती 
वासखच या लेखा िशषावर तरतुद वग करणे आव यक आहे. या कर ता इ े ीय 

कायालयाकड ल शासन वभागाची थायी अ थापना या लेखािशषावर एकूण 
र. .२,४१,०००००/- एकुण तरतूद केली असून यामधून र.र.१,६८,९४,६५४/- इतका 
खच झाला असून िश लक तरतूद र. .७२,०५,३४६/- (अ र  र. .बाह र लाख पाच 
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हजार सहाशे चौप न फ ) इतक  िश लक आहे. यामधुन र. .४,८५,०००/- इतक  
तरतुद वग के यास सदर या अ यास दौ-याचा खच करणे सोईचे होईल.  

 
 

अ ..  लेखाशीष 
सन २०१९-२० 

ची तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकुण आव यक 

तरतुद 

१. भाग सिमती वास खच १,१५,०००/- 
 

४,८५,०००/- - ६००,०००/- 

२. थायी अ थापना २,४१,०००००/- - ४,८५,०००/- - 

           वर ल माणे तरतुद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .56/01/2019-2020 अ वये पुण-ेआळंद  

र यापासुन च-होली लोहगाव ह पयत या वकास आराख यातील र याचे उवर त 
कामे करणेकामी मे.धने र क शन िन.र. .41,65,58,001/- (अ र  
र. .ए केचाळ स कोट  पास  लाख अ ठाव न हजार एक फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .40,12,11,542/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,12,11,542/- पे ा 13.14% 
कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 13.91% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
दराने हणजेच र. .34,84,92,345/- + रॉय ट  चाजस र. .1,50,29,672/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .3,16,788/- = एकुण र. .36,38,38,805/- 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) प.ंिच.ंमहानगरपािलके या काय ेञातील मशानभूमी मधील दैनं दन व छता 
साफसफाई देखरेख सुर ा व उ ान इ. कामाकर ता ठेकेदार प दतीने कामगार 
पुर वणेबाबत िन वदा नोट स .3/1/२०१9-20 िस द क न िन वदा माग व यात 
आ या आहेत. यासाठ  ा  िन वदापैक २ लघु म िन वदाधारक समान दराचे ा  
झाले आहेत, यांनी सादर केलेले दर खालील माणे – 
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अ. . तपिशल 
मशानभुमी 

सं या 
ा  िन वदाधारकांचे 

नाव 
एकूण िन वदा र. पये 

ा  झालेले लघु म 
दर 

१. अ,क,ई व फ 
े ीय कायालय 

12 
मे. जयभवानी 
इंटर ायजेस 

 9,24,03,348/-  -९.19%कमी 

२. अ,क,ई व फ 
े ीय कायालय 

12 मे. शुभम उ ोग 9,24,03,348/-  -९.19%कमी 

            सदर िन वदेचे कामासाठ  काळजीवाहक (48), रखवालदार (48), माळ  (12) 

असे एकूण 108 कामगार  पुर वणेची आहे. तथा प िन वदेसाठ  मे.जयभवानी 
इंटर ायजेसव मे. शुभम उ ोग यांचा -9.19% कमी असा समान दर ा  झालेलाआहे. 
दो ह  ं िन वदाधारकांनी समान दर सादर के याने, शासक य कामकाजा या ीने 

सदर या िन वदेचे कामकाज हे सादर केले या लघु म दरानुसार दो ह  ं सं थांना 
कामाचे समान वाटप क न यांचेकडून उपरो  नमूद कामगार 3वष कालावधीसाठ  

येक  काळजीवाहक (24), रखवालदार (24), माळ  (6) असे एकूण 54 कामगार 
पुर वणेकामी ठेकेदार हणून नेमणूक करण,े याकामी यां याशी आव यक अट / 
शत चा करारनामा करण,े कामाचा आदेश देणे तसेच सदर सुर ा,काळजीवाहकांना 
कमान वेतन दराने देय वेतन तसेच रा य शासनाने कमान वेतन दरा या वशेष 
भ यात वाढ के यास यानुसार अदा करावया या य  खचास  मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .३७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/9/2019-20 अ वये ह ेिञय 

कायालयांतगत कासारवाड , दापोड , फुगेवाड , सांगवी येथील मलशु करण क ाची 
जलिन:सारण वषयक व इतर अ याव यक कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने 
िन.र. .67,49,963/- (अ र  र. .सदुस  लाख एकोणप नास हजार नऊशे ञेस  फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .67,17,545/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .67,17,545/- 

पे ा 29.77% कमी हणजेच र. .47,17,732/- + रॉय ट  चाजस र. .32,418/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .47,50,150/- 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 .३८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/12/2019-20 अ वये भाग .१२, 

योतीबानगर व पीनगर प रसरातील जलिनःसारण यव थेम ये सुधारणा वषयक 
कामे करणेकामी मे.एम.जी.माने िन.र. .83,82,200/- (अ र  र. . याऐंशी लाख 
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याऐंशी हजार दोनशे फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .83,52,888/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .83,52,888/- पे ा 30.01% कमी हणजेच र. .58,46,186/- + 
रॉय ट  चाजस र. .29,312/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .58,75,498/- 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) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/66/2019-20 अ वये भाग .२५ 
गणेश भाजी मंडई ते भात कॉलनी द  मं दर र यावर जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर िन.र. .58,68,115/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख 
अडुस  हजार एकशे पंधरा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .58,50,600/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .58,50,600/- पे ा 26.91% कमी हणजेच र. .42,76,204/- + 
रॉय ट  चाजस र. .17,515/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .42,93,719/- 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 .४०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/141/2019-20 अ वये भाग .२३ 
थेरगाव येथील कुणाल रेिसडे सी ते पवना नद वर ल िचंचवड ज पयत जलिनःसारण 
निलका टाकणेचे काम करणेकामी मे.क पना एंटर ायजेस िन.र. .1,27,49,938/- 

(अ र  र. .एक कोट  स ावीस लाख एकोणप नास हजार नऊशे अडोतीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,27,08,889/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,27,08,889/- 

पे ा 22.22% कमी हणजेच र. .98,84,974/- + रॉय ट  चाजस र. .41,049/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .99,26,023/- 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 
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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. .3/140/2019-20 अ वये भाग .२३ 
थेरगाव येथील ड पी. र यावर मशानभूमी ते कुणाल रेिसडे सी पयत जलिनःसारण 
निलका थलांतर त करणेकामी मे.क पना एंटर ायजेस िन.र. .1,12,49,970/- (अ र  
र. .एक कोट  बारा लाख एकोणप नास हजार नऊशे स र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,12,09,210/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,12,09,210/- पे ा 22.22% 
कमी हणजेच र. .87,18,524/- + रॉय ट  चाजस र. .40,760/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. . 0/- = एकुण र. .87,59,284/- 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. 

वषय .४२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागा या बालवाड ंसाठ  कूल डे क 
खरेद साठ  ई िन वदा सुचना .24/2019-20 नुसार 03 पा  िन वदाकारांपैक  
मे.िनलकमल िल. यांचे ा  झालेले दर र. .1,86,00,000/- हे अंदाजप कय दर 
र. .2,31,00,000/- पे ा 19.48% कमी व लघु म आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत 
आलेले असून र. .1,86,00,000/- (अ र  र. .एक कोट  शहाऐंशी लाख फ )चे खचास 
व मे.िनलकमल िल.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/१५४/२०२० 

दनांक – २४/०१/२०२० 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .झोिनप/ु था/िन/का व/४४७/२०२०, द.२३/०१/२०२० वषय .२५ चे लगत) 
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( .झोिनप/ु था/िन/का व/४४८/२०२०, द.२३/०१/२०२० वषय .२६ चे लगत) 
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( . वमुका/४/का व/६५/२०२०, द.२१/०१/२०२० वषय .२७ चे लगत) 
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