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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/४८०/२०१५ 

दनांक-  १९/०३/२०१५ 
 

त, 
 

मा............................................, 
सद य, थायी स मती, 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर  - ४११ ०१८.   

 
 

   वषय - पंपर चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा 
           दनांक-  २४/०३/२०१५ रोजी आयोिजत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 

दनांक २४/०३/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल  आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहाव,े ह  वनंती. 

 

आपला व वास,ू 

 
नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर - ४११ ०१८. 

 
 

त- १)  सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती 

कायप का मांक- १६२ 

दनांक- २४/०३/२०१५              वेळ- सकाळी ११.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची सा ता हक सभा मंगळवार, 
दनांक २४/०३/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

 
 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .१३/२०१३-१४ मधील अ. .३ अ वये, 
भाग .३१ दघी व इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 

कारवाई करणेकामी मे.म ते & म ते असो सए स (अंदाजप क य दराने)  या 
ठेकेदाराकडुन  न वदा मंजुर दराने  र. .२७,९६,४७२/- (अ र  र. . स तावीस लाख 
शहा नव हजार चारशे बहा तर) पयत काम क न घेणेस तसेच न वदा अट माणे 
बाजारभाव कलमानुसार मटे रयल या नधार त केले या बे सक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-२) मनपा या थाप य वभागाकडील  न.नो. .अ/मु यालय/HO/२३ म धल अ. .०२ 
अ वये, अ भागातील अ त मण कारवाईसाठ  लागणा-या उंच इमारती पाडणेसाठ  
यं  साम ी पुर वणेकामी मे.ए डफेस इंिज नअर ंग ( न.र. .७०,०१,२७१/- पे ा ०.५०% 
जा त) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने अंदाजप क य र. .७०,०१,२७१/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच भाववाढ कलम नयमानुसार व न वदेमधील न वदा अट  
नुसार भाववाढ देय अस यास कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकांची र कम अदा/वसूल करणे बंधनकाराक राह ल. या अट स अधीन राहू न यांचे 
बरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
अ. .१ अ वये, . .७ च होल  व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात 
आलेले र ते खडीकरण व बीबीएम ने वकसीत करणेकामी ms c l engineers 

( न.र. .४६,६८,८१८/- (अ र  र. .शेहेचाळीस लाख अडुस ट हजार आठशे अठरा) पे ा 
-५०.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. . २४,३९,८५४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ / घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अ टस अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/३४/२०१४-१५ 
मधील अ. .८ अ वये, . .७ च-होल  येथील ताजणेमळा, काळजेवाडी कोतवालवाडी 
पठारे मळा व इतर ठकाणचे अंतगत र ते खडीकरण व बीबीएम करणेकामी m/s c l 

engineers  ( न.र. .४६,६९,०६०/- (अ र  र. .शेहेचाळीस लाख एकोणस तर हजार 
साठ) पे ा –५०.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२४,३९,९८१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदेतील न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न याचंबेरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-५)  सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाक रता आकाश च ह जा हरात कर व जागा भाडे 
आकारणी दर नि चत करताना महानगरपा लकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे 
हेतूने जा हरात कराचे दरात प र श ठ अ माणे व जागा भाडे दरात प र श ठ ब 
म ये नमूद केले माणे दर नि चत ता वत करणेत आल  अस याने यास 
मा यतेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१४ 
अ वये, फ भागातील पुणानगर, शवतेजनगर, इ.भागात पाणीपुरवठा सुधारणेसाठ  
आव यकतेनुसार ठक ठकाणी पाईपलाईन टाकणे. जोड करणे हॉ ह बस वणे इतर 
अनुषं गक कामे करणेकामी मे.जय इंिज नयस ( न वदा र कम . ३२,२१,२६१/- 
अ र  र. . ब तीस  लाख एकवीस हजार दोनशे एकस ट फ त) पे ा ३८.४० % 
कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२०,८३,५११/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/१०/२०१४-
१५ अ वय,े . ५८ इ याद  ठकाणी अन धकृत बांधकामावर हायराईज म शनर ने 
कारवाई करणेकामी M/S. SANKALP CONSTRUCTION ( न.र. .३७,४६,७५०/- 
(अ र  र. .सदोतीस लाख शेहेचाळीस हजार सातशे प नास) –५.०१ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .३७,३६,९९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-८) मनपा पदा धकार , अ धकार  यांचेसाठ  से युलर दुर वनी सु वधा पुर वणे. याकामी 
मे.आय डया से युलर ल. ( न.र. .८०,००,०००/- (अ र  र. . ऐंशी लाख फ त) 
लघु तम व मनपा या अ धक फाय याची न वदा सादर के याने यां याकडुन सदर 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट स अ धन राहु न 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/२७/२०१४-१५ 
अ. .२ अ वये, ा धकरण पेठ .१८ मधील मोकळया जागेत उ यान वकसीत 
करणे व इतर कामे करणेकामी RENUKA CONSTRUCTION ( न.र. .२८,०१,१२०/- 
(अ र  र. .अ ावीस लाख एक हजार, एकशे वीस फ त) पे ा ३५.७७ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .१८,८९,११७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व  न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१०) डा वभागांतगत व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेकामी 
ऑनलाईन स द केले या  ई- न वदा सुचना .३५/२०१४-१५ या न वदेनुसार 
लघु तम न वदाकार मे.सुमीत पोटस यांचे ७ बाबींचे दर र. .३,३६,१००/- मे. मुत  
इंिज नअ रंग यांच े१८ बाबींचे दर र. .१९,९९,९००/-, मे.शुभम उ योग यांचे ९ बाबींचे 
दर र. .२,५५,५६८/- व मे. ग नज पोटस यांचे १ बाबीचे दर र. .१७,६००/- असे 
एकूण ३५ बाबी सा ह याचे दर र. .२६,०९,१६८/- हे अंदाजप क य दरांपे ा २८.६० % 

ने कमी अस याने ि वकृत क न सदर पुरवठाधारकांकडून करारनामा क न पुरवठा 
आदेश नगत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-११) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/HO/२५/४३/२०१४-१५ अ वये, 
बोपखेल वॉड .६४ मधील वकास आराख यातील र ते वकसीत करणेकामी M/S. 

SHREEGANESH CONSTRUCTION ( न.र. .२७,९९,०६६/- (अ र  र. . स तावीस 
लाख न या नव हजार सहास ट फ त) पे ा -२५.७० % कमी) या ठेकेदाराकडून 

न वदा मंजूर दराने र. .२१,८३,६९१/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
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वषय मांक-१२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/क मु यालय/HO/२५/४१/२०१४-
१५ अ वये, दारकानगर  ते पंप टेशन पयतचा र ता ड लूबीएम व बीबीएम 
करणकेामी M/S. M P DHOTRE CONSTRUCTION ( न.र. .२९,९८,९६६/- 
(अ र  र. .एकोणतीस लाख अ ा णव हजार नऊशे सहास ट) पे ा –४१.०१ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१८,५७,५४५/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/०३/२०१५ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक-१३) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .११ 
अ वये, भाग .११ यमुनानगर ओटाि कम भागात भु मगत गटारांची देखभाल व 
दु तीची थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.एच.आर.गायकवाड ( न.र. . 
९,३२,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस) पे ा ४६ % कमी) 
या ठेकेदाराकडुन न वदा मजंुर दराने र. .५,०३,७३४/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१४) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .०९ 
अ वये, ड भागातील झोपडप ी मधील मनपा इमारतीची शौचालय देखभाल व 
दु ती करणेकामी मे.एम.बी.कं शन ( न.र. .९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख 
तेहतीस हजार पाचशे न वद) पे ा ४२.१० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मजंरु 
दराने दराने र कम पये ५,४०,५४९/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१५) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .२/१७-२०१४/१५ मधील अ. .१४ 
अ वये, भाग .११ यमुनानगर मधील राजनगर ओटाि कम झोपडप ी मधील 
इमारती व शौचालयाचे दु तीची कामे करणेकामी मे.पांडूरंग ए टर ाजेस ( न.र. . 
९,३३,५९०/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे न वद फ त) पे ा ४३.७७% 
कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,२४,९५८/- पयत काम क न 
घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा 
क न एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१६) मनपा या झो नपु थाप य वभागाकडील न.नो. .१/८८-२०१४/१५ मधील अ. .१९ 
अ वये, भाग .१० तुळजाई व ती अजंठानगर येथील दूगानगर झोपडप ीम ये 
थाप य वषयक कामांची दु ती करणेकामी मे.एस.बी.सवई ( न.र. .९,३२,८४०/- 

(अ र  र. .नऊ लाख ब तीस हजार आठशे चाळीस फ त) पे ा ४०.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .५,५०,४६९/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-१७) मनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-२०१५ मधील अ. .५ अ वये, 
. .२६ रामनगर व मोहननगर प रसरात करकोळ दु तीची व पेि हंग लॉकची 

कामे करणेकामी मे.मु ताई एंटर ायजेस ( न वदा र. .९,२४,३६०/- (अ र  र. .नऊ 
लाख चौ वीस हजार तीनशे साठ  फ त) पे ा ४७.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
न वदा मंजुर दराने र. .५,०४,७९८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या नधार त केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न करारनामा क न 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-१८) मनपा या अ े य कायालयाकडील न.नो. .१/२०१४-१५ मधील अ. .३५ अ वये, 
भाग .८ व यानगर येथील यायाम शाळा दु ती करणेकामी मे.मु ताई 

एंटर ायजेस ( न वदा र. .९,२४,३६०/- (अ र  र. .नऊ लाख चौ वीस हजार तीनशे 
साठ  फ त) पे ा ४८.५० % कमी) या ठेकेदाराकडुन न वदा मंजुर दराने र. . 
४,९९,८४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर य या नधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र म अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक-१९) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. .२०/२०१४-२०१५ अ. .२९ अ वये, थेरगांव 
भाग .५० म ये मशानभुमीसाठ  डोम तयार करणेकामी मे. ी.क शन 

( न.र. .२२,०९,०६६/- (अ र  र. .बावीस लाख नऊ हजार सहास ट) पे ा २१.२५ % 

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१८,२६,६२१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-२०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/११/२०१४-
२०१५ अ वये, भाग .२९ म ये करकोळ दु तीची व देखभाल ची कामे 
करणेकामी M/S. PRIYANKA ENTERPRISES ( न.र. .२३,३४,२५०/- (अ र  र. . 
तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे प नास) पे ा -१८.५६ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .१९,९६,०६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-२१) मनपा या ड े य कायालय पाणी पुरवठा वभागाकडील न.नो. .३/१२-२०१४-१५ 
अ वये, रहाटणी प रसरात पाणी पुरवठा वषयक देखभाल दु तीची कामे करणेकामी 
मे. ह .आय.पी राव डे हलपस ( न.र.  ७,००,०५७/- (अ र  र.  सात लाख स ता वन 
फ त) पे ा ३५.०० % कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .४,५५,०३७/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय मांक-२२) मनपा या ड े य कायालय थाप य वभागाकडील न.नो. .२/३८-२०१४-१५ 
अ वये, भाग .४४ अशोक थएटर येथे सारथी हे प लाईन व वेब पोटल वर ल 
ा त त ार स अनुस न करकोळ दु ती व देखभाल ची कामे करणेकामी मे.देव 

क शन ( न.र. .९,१०,३६४/- (अ र  र. .नऊ लाख दहा हजार तीनशे चौस ट 
फ त) पे ा ३४.०० % कमी) या ठेकेदारांकडून न वदा मंजूर दराने र. .६,००,८४०/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट  माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कलावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२३) नागरव ती वकास योजना वभागा अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात. महापा लके या इतर क याणकार  योजना अ वये मनपा ह ीतील अनाथ, 

नराधार व या याना श यवृ ती देणे कर ता सन २०१४-१५ या आ थक वषासाठ   

जाह र कटनानुसार अज माग वणेत आले होत.े यानुसार १५९ अज ा त झाले 
असुन अज छानणी म ये १०४ अज पा  व ५५ अज अपा  झाले आहेत.  तर  १०४ 
पा  अजदारांना मंजूर दराने अथसहा य दे याकर ता एकुण लाभाथ पोट  र कम 
पये ४,२९,०००/- इतका खच अपे त आहे. सन २०१४-१५ या व तीय वषात 

“अनाथ, नराधार व या याना श यवृ ती” या उपलेखा शषावर र. .२५,००,०००/- 
इतक  तरतूद करणेत आल  असून र. .२५,००,०००/- श लक आहेत. यामधून 
सदरचा खच करणेत येईल. यानुसार सोबत या प  “अ ”याद नुसार १०४ पा  
अनाथ, नराधार व या याना श यवृ ती अदा करणेकामी र. .४,२९,०००/-  चे अपे त 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/६४/२०१४-
२०१५ अ वये, . .१४ भ ती-श ती उ यान चौक बजल नगर पुलापयत या मु य 
र यांचे डांबर करण करणेकामी Clincy Construction Pvt Ltd Pune 

( न.र. .९,३३,५१४/- (अ र  र. .नऊ लाख तेहतीस हजार पाचशे चौदा) पे ा ३.१०% 

कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .९,४९,८०४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स 
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अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय मांक-२५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/अ मु यालय/HO/७/९४/२०१४-
२०१५ अ वये, . .२७ जुना ३५ ता यात असले या आर त भागांना तारकंुपन 
करणेकामी M/S TANMAI ENTERPRISES ( न.र. .२१,००,७९८/- (अ र  र. . 
एकवीस लाख सातशे अ ्या नव) पे ा -१३.५१ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१९,०७,८२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-२६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/३६/२०१४-१५ 
अ वये, . .३ चखल  येथील शाळा प रसरातील मैदाने वकसीत करणेकामी M/S 

SANDBHOR CONSTRUCTION ( न.र. .३५,०१,१८९/- (अ र  र. .प तीस लाख 
एक हजार एकशे एकोणन वद) पे ा -४९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१८,३८,४९२/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेस मा यतादेणे बाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२७) मनपा या उ यान वभागाकडील न वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब . ६ 
अ वये, आई  उ यान देखभाल व संर ण  करणेकामी मे.कोमल एंटर ायजेस 
( न वदा र कम पये १७,८९,३९२/- (अ र  र. . सतरा लाख एकोणन वद हजार 
तीनशे या णव फ त) पे ा ४२.७७ % कमी) दराची  न वदा मंजुर दराने दोन वष 
कालावधीसाठ  येणारा खच  र कम पये १०,२४,०६९/- माणे काम क न घेणेस 
तसेच  न वदेतील  नयम अट /शत स  अ धन राहु न यांचे बरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२८) मनपा या उ यान वभागाकडील न वदा नोट स .१४/२०१४-१५ मधील बाब .७ 
अ वये, कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ यान देखभाल व संर ण  करणेकामी मे.कोमल 
एंटर ायजेस ( न वदा र कम पये ११,५१,१६०/- (अ र  र. . अकरा लाख 
ए काव न हजार एकशे साठ फ त) पे ा ४१.९९ % कमी) दराची  न वदा मंजुर 
दराने दोन वष कालावधीसाठ  येणारा खच  र कम पये ६,६७,७८७/- माणे काम 
क न घेणेस तसेच  न वदेतील  नयम अट /शत स  अ धन राहु न यांचे बरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२९) मा.मं ी संर ण, मा.रा यमं ी पयावरण, वने भारत सरकार व मा.मु यमं ी महारा  
रा य यांना पंपर  चंचवड महानगरपा लका व वध ना संबंधी झाले या 
बैठक साठ  आव यक मा हती पु तक व पात ता काळ मे. स द  कॉपीअस अँड 
टुडंट क झुमर टोअर, संत तुकाराम नगर, पंपर  यांचेकडुन थेट प दतीने 
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करारनामा न करता तयार क न घेणेत आले या कलर झेरॉ स, ४२ पानांचे पु तक, 
२५० जीएसएम पेपर, (४२ पानांची ३२ पु तके पायरल बायडींगसह एकुण १,३१४ 
पाने) एकुण र. .२०,५१०/- एवढा खच आलेला अस याने सदर खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३०) डॉ.महेश व नायकराव पवार, आ को सजन व डॉ.शैलेश पुणतांबेकर, ऑ को सजन 
यांना मानसेवी त  (आ को सजन) पदावर वाय.सी.एम. णालयात आदेशा या 
दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  तमहा र. .१,०००/- एक त मानधनावर 
नेमणुक देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३१) आ दवासी सां कृ तक महो सव २०१५  कर ता आव यक ५१ नग मृ त च ह  ता काळ 
मे.महाकाळ  अँ ड कं, मोरवाडी यांचेकडून थेट प दतीने करारनामा  न करता  खरेद  / 
बनवून घेणेत आलेले आहेत. याकर ता एकूण  र. .२४,७५०/- (अ र  र. .चोवीस 
हजार सातशे प नास फ त)  एवढा खच आलेला आहे. सदर  आले या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकडील न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .१२ 
अ वये, फ भागा अंतगत जल े  .अ/३ पीनगर, तळवडे येथे पाणीपुरवठा 
यव थेत सधुारणा करणेकामी वतरण न लका टाकणे व वतरण यव थेत 
मजबुतीकरण करणे व इतर अनुषंगीक कामे, करण.े मजबुतीकरण करणेकामी नवीन 
पाईपलाईन टाकणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर ( न वदा र कम . ३२,२१,१९३/- (अ र  
र. . ब तीस लाख एकवीस हजार एकशे यांनव फ त) पे ा ४०.२९ % कमी) या  
ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. .२०,१९,५४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व  न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बधंनकारक राह ल या  अट स अ धन राहू न या याबरोबर  
करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-३३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या न.नो. .९/१७/२०१४-१५ मधील अ. .९ अ वये, 
फ पभागा अंतगत से. .२२, चखल  कुदळवाडी, तळवडे, गणेशनगर, रामदासनगर 
येथे नवीन हॉ ह बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर 
( न वदा र कम . ३०,८१,९०४/- (अ र  र. . तीस लाख ए याऐंशी हजार नऊशे 
चार फ त) पे ा ४७.१० % कमी) या  ठेकेदाराकडून न वदा मंजूर दराने र. . 
१७,११,८४३/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व  न वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अ धन राहू न याचेबरोबर  करारनामा क न घेणेस  

मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक-३४) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या  यशवंतराव च हाण मृती णालयाकडील टाटा 
सुमो वाहन . MH-14 – AE - 8073 साठ  न वन  ०५ नग टायर  +  युब 
मे. सएट ल. यांचेकडून न वदा न माग वता करारनामा न करता, थेट प दतीने 
एकूण र. . २५,२५२/- चे खरेद  करणेत आले असुन संबं धत वाहनाला टायर + युब 
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बस वणॆत आले आहेत. मे. सएट ल. यांचेकडून न वदा न माग वता करारनामा न 
करता, थेट प दतीने खरेद  करणेस व सदर टायर+ युब खरेद  करणेकामी मे. सएट 
ल. यांना र. .२५,२५२/- आगाऊ र कम देणेस व  सदर टायर + यूब  खरेद स 
हॊणारा खच  र. .२५,२५२/- (अ र  र. .पंचवीस हजार दोनशे बाव न फ त) [सव 
करांसह] काय तर मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३५) पंपर  चंचवड म. न. पा. या य. च. म.ृ णालयातील न वन कॅश काऊंटर व 
केस पेपर वभागासाठ  र हॉल वंग चेअस खरेद  करणेकामी कोटेशन नो टस . 
२५/२०१४-१५ अ वये मे. ी स ी वनायक इंड ज यांचे र हॉि वंग चेअस 
खरेद साठ  ा त झालेले लघु तम दरांनुसार खरेद  कामी येणारा खच र. .८२,९६०/- 
(अ र  र. . याऐंशी हजार नऊशे साठ फ त) इतका येणार आहे. सदर खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३६) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागाकडील माहे फे ुवार , २०१५ मधील अ ययावत एकूण कामकाज वषयक 

गोषवारा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-३७) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील ए स-रे 
वभागात काम करणा  या कमचा  यां या सुर तते या ट ने रे डएशन मॉ नटर ंग 
ड हाईस वापरणेत येत असते. सदर ड हाईस / बॅजेस (ट .एल.डी. बॅजेस) दर ३ 
म ह यास तपासणीकामी मे.रेनेनटेक लॅबोरेट रज ा. ल. गरगांव, मु ंबई यांचेकडे 
पाठ वले जातात. सदर तपासणीकामी आव यक र. .२०,०००/- मे.रेनेनटेक लॅबोरेट रज 
ा. ल. गरगांव, मुंबई यांचे मागणीनुसार मा.आयु त सो. यांचे द.२८/०४/२०१४ चे 

मंजुर तावा वये आगाऊ व पात अदा करणेत आलेले आहेत. तर  सदर 
र. .२०,०००/- (अ र  र कम पये वीस हजार फ त) चे खचास काय तर मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-३८) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२३.२.२०१५ ते द.१.३.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/३७/२०१५ द.१७.३.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-३९) महारा  महापा लका अ ध नयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२.३.२०१५ ते द.८.३.२०१५ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/३८/२०१५ द.१७.३.२०१५ अ वये 
पाठ वलेला सा ता हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक-४०) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/इ मु यालय/HO/१९/१५/२०१४-
१५ अ वये, . .३१ म ये करकोळ दु तीची व देखभाल ची कामे करणेकामी M/S 

SANDBHOR CONSTRUCTION ( न.र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख) 
पे ा ४५.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१४,१७,७६३/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या 
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अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 

वषय मांक-४१) नागरव ती वकास योजना वभागाकडील म हला व बालक याण योजने अंतगत 
व वध योजना राब व या जातात. मा.महापा लका सभा ठराव .४५७ द.२०/१/२०१४ 
अ वये मंजूर धोरणानूसार घटक योजना .१७  वधवा व घट फो टत म हलांना 
अथसहा य देणे. या योजने क रता सन २०१४-१५ या आ थक वषासाठ   जा हर 
कटना नुसार अज माग वणेत आले असता एकूण ४,०३० अज ा त झाले आहेत. 

सदर अजाची अट  शत  नुसार तपासणी या सु  आहे. सदर पा  लाभाथ ला 
येक  र कम .६,०००/- या माणे एकूण अंदाजे ३,५०० पा  होणा-या 

लाभाथ साठ  र कम .२,१०,००,०००/- (अ र  र कम  दोन  कोट  दहा लाख 
फ त) इतका खच अपे ीत आहे. सन २०१४-१५ या व तीय वषात “ वधवा व 
घट फो टत म हलांना अथसहा य” या उपलेखा शषावर र कम .२,४०,९२,०००/- 
इतक  तरतूद श लक आहे. यामधून सदरचा खच कर यात येईल. पा  ठरणा-या 
लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक-४२) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/९/२०१४-
१५ अ वये, . .२८ एफ २ लॉक येथे टे को मटे रयल गेट ते ा धकरण 
उ डाणपूल व प रसर लगत र यांचे डाबंर करण करणेकामी M/S MOHANLAL 

MATHRANI CONSTRUCTION PVT. LTD ( न.र. .२२,४०,८९४/- (अ र  र. . 
बावीस लाख चाळीस हजार आठशे चौ या नव) पे ा १९.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून न वदा मंजुर दराने र. .१८,८२,५८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
नयमानुसार व न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
नधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक-४३) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२७/२०१४-
१५ अ वये, संतोषीमाता चौक ते हॉटेल ए पायर गाडन पयत या र यांचे हॉट म स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI 

CONSTRUCTION PVT.LTD ( न.र. .२२,४०,८९४/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळीस हजार आठशे चौ या नव) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१८,८२,५८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४४) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/४/२०१४-१५ 
अ वये, . .३ चखल  येथील गु कृपा कॉलनी प रसरातील र या या हॉट म स 
प दतीने र याचे डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI 

CONSTRUCTION PVT.LTD ( न.र. .२३,३४,१४६/- (अ र  र. .तेवीस लाख 
चौतीस हजार एकशे शेहेचाळीस) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
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मंजुर दराने र. .१९,६०,९२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करण ेबंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४५) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/२८/२०१४-
१५ अ वये, यशवंतनगर चौक ते अ णासाहेब मगर टेडीयम पयत र ता हॉट म स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL MATHRANI 

CONSTRUCTION PVT.LTD ( न.र. .२२,४०,८९४/- (अ र  र. .बावीस लाख 
चाळीस हजार आठशे चौ या नव) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून न वदा 
मंजुर दराने र. .१८,८२,५८६/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४६) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/३/२०१४-
१५ अ वये, . .३ चखल  येथील वामी ववेकानंद सोसायट  प रसरातील 
र यां या हॉट म स प दतीने र याचे डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL 

MATHRANI CONSTRUCTION PVT.LTD ( न.र. .२३,३४,१४६/- (अ र  र. . 
तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे शेहेचाळीस) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .१९,६०,९२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-४७) मनपा या थाप य वभागाकडील न.नो. . थाप य/फ मु यालय/HO/१७/१२/२०१४-
१५ अ वये, .क.३ चखल  येथील नंदनवन कॉलनी प रसरातील र या या 
हॉट म स प दतीने र याचे डांबर करण करणेकामी M/S MOHANLAL 

MATHRANI CONSTRUCTION PVT.LTD ( न.र. .२३,३४,१४६/- (अ र  र. . 
तेवीस लाख चौतीस हजार एकशे शेहेचाळीस) पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
न वदा मंजुर दराने र. .१९,६०,९२८/- पयत काम क न घेणेस तसेच नयमानुसार व 
न वदेतील न वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या नधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेल  वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अ धन राहु न यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक-४८) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागा माफत 
मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व या 
जातात यापैक  घटक योजना .१ अ वये इ.५ ते इ.७ वी मधील व या याना 
मंजुर दराने वा षक र. .२,०००/- व इ.८ ते इ.१० वी मधील व या याना वा षक 
र. .३,०००/- श यवृ ती दे यात येत.े सन २०१४ म ये वतमानप ाम ये जा हर 
कटन स  क न अज माग वले होते यानुसार सन २०१४-१५ म ये श यवृ ती 
मळणेसाठ  ३,६६० अज ा त झाले आहेत. या अजाची तपासणी या चालू असून 
यातील अंदाजे ३,००० अज पा  होतील यानुसार इ.५ ते ७ वी मधील १,५०० पा  
व या याना येक  र. .२,०००/- या माणे र. .३०,००,०००/- व इ.८ वी ते १० वी 
मधील १,५०० पा   व या याना येक  र. .३,०००/- माणे र. .४५,००,०००/- असे 
एकूण र. .७५,००,०००/- (अ र  र. .पं याह तर लाख फ त) इतक  र कम पा  
व या याना श यवृ ती देणेकामी खच होणार आहे. सदरचे खचास तसेच अपा  
अजदारांपैक  कागदप ांची ृट  पुतता के यानंतर पा  ठरणा-या अजदारास याचे 
इय ते नुसार श यवृ ती मंजुर करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

          
   नगरस चव 

        प ंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरस चव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/४८०/२०१५ 
दनांक -  १९/०३/२०१५ 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरस चव 

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
 


