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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
     पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
     मांक - नस/३/का व/७९५/२०१९ 
     दनांक - २०/०७/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                    सभा दनांक – २४/०७/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २४/०७/२०१९ रोजी दपुार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                         
                                                             (उ हास बबनराव जगताप) 

         नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
      पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 

      २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पपंर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १२९ 
 

दनांक - २४/०७/२०१९               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, 
दनांक २४/०७/२०१९ रोजी दुपार ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
                        

                           अ)  दनांक ०३/०७/२०१९, द.१०/०७/२०१९ द.ु२.१५ वा. व द.१२/०७/२०१९   
                               द.ु२.३० वा झाले या सभेचा (कायप का .१२६)चा सभावृ ांत कायम करण.े  
                                               ब)  दनांक १०/०७/२०१९ व द.१२/०७/२०१९ द.ु२.४५ वा झाले या सभेचा  
                               (कायप का .१२७) चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                                               क)  दनांक १७/०७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२८) 
                               चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .92/03/2018-2019 अ वये भाग .11 

मधील पुणानगर येथील से. .18 सी.ड .सी.मधील मोकळ  जागा .4 पयटन 

क ा या धत वर वकसीत करणेकामी मे.बी.के.खोसे िन.र. .16,03,21,309/- (अ र  
zर. .सोळा कोट  तीन लाख एकवीस हजार तीनशे नऊ फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .15,76,40,392/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .15,76,40,392/- पे ा 
6.75% कमी हणजेच र. .14,69,99,666/- + रॉय ट  चाजस र. .22,77,515/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .4,03,400/- = एकुण र. .14,96,80,581/- 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.२४/०७/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
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वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ८ णालये व २८ दवाखा यांमधील बाहय ण 

व आंतर ण वभागातील णांक रता ताप, अंगदुखी व डोकेदुखी कर ता Tab. 

Paracetamol 500 mg या गोळ चा वापर होतो.  सदर गोळ चा साठा म यवत  औषध 

भांडारम ये िश क नस याने व मनपाचे सव दवाखाने/ णालयांना सदर 
औषधांचा तुटवडा िनमाण झा याने जु या िन वदेनुसार पुरवठादार सदर औषधे 

पुरवठा कर यास तयार नस याने व औषधे खरेद  संदभातील न वन िन वदा 
.१६/१/२०१८-२०२० नुसार पुरवठाधारक अंितम िन त झाले नस याने व याच 

दर यान लोकसभेची आचारसं हता लागु झालेने  िनवडणुक या पार पाडणेकामी 
िनवडणुक मतदान क ावरह  सदर गोळया उपल ध क न देणे आव यक अस याने 

तसेच ई-िन वदा .१६/१/२०१८-२० मधील सदर औषधांचे लघु म िन वदाधारक 
मे.शशी एंटर ाईजेस, िचंचवड यांचेकडुन द.१०/०४/२०१९ चे पुरवठा आदेशानुसार 
तातड ने Tab. Paracetamol 500mg र. .०.३४ + GST या माणे १०००००० गोळया 
र. .३,४०,०००/- (अ र  र. .तीन लाख चाळ स हजार फ ) + GST थेट प दतीने 
खरेद  कर यात आले या आहेत. यापोट  आले या र. .३,४०,०००/- + GST चे 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयातील नवीन 

पद यु र पदवी अ या म सु  करणेक रता महारा  आरो य व ान व ापीठ, 
नािशक यांनी द.०१/०४/२०१७ चे प  .मआ व व/पीबी/पीजी/क सट/४१८/ 
२०१७ द.०१/०४/२०१७ अ वये एकूण १० वषयांसाठ  व ापीठ संल नीकरण 
संमतीप  (Condent of Affiliation) शै णक वष २०१८-१९ क रता दे यात आले 
आहे यानुसार व ापीठ शै णक अिधसुचना मांक ४२/२०१७ मधील मु ा 
मांक ११ नुसार एम.ड .रेड ओ डाय नोसीस, एम.एस. जनरल सजर  व 

एम.ड .जनरल मेड सीन या ०३ वषयात  व ापीठ संल नीकरण संमतीप ाची 
पुनवैधता सन २०१९-२०२०, २०२०-२०२१, २०२१-२०२२ कर ता क न यावयाची 
अस याने सदर ती वषयाकर ता र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) 
माणे एकुण ०३ वषयाकर ता तीन वषासाठ  र. .९,००,०००/-(अ र  र. .नऊ 

लाख फ ) आदेश .वायसीएमएच/८ड/का व/१७९/२०१९, दनांक १५/०३/२०१९ 
रोजी महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना अदा करणेस मा यता दलेली 
आहे. यानुसार सदरची र कम महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना 
दनांक १८/०३/२०१९ रोजी RTGS ारे अदा करणेत आलेली आहे. सबब, 

उपरो कामी ३ वषयांचे तीन वषासाठ  र. .९,००,०००/-(अ र  र. . नऊ लाख 
फ ) महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना देणेकामी यशवंतराव च हाण 
मृती णालयाकड ल पी.सी.एम.सी (वायसीएमएच) एम.यु.एच.एस. पी.जी. 
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इ ट युट या लेखािशषातुन व सन २०१८-२०१९ या सुधार त अंदाजप कानुसार 
र. .८,००,०००,००/- मधुन खच  टाक यात आलेला असुन  यास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४)  यशवंतराव च हाण मृित णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर ता परु या 
व पात व वध क सलटंट पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी जा हरात 
िस द क न ा  उमेदवारां या मुलाखती घेऊन पा  उमेदवारांना आदेश . 

वायसीएमएच/७/का व/५५८/२०१८ द.२९/११/२०१८ अ वये व वेळोवेळ  Walk In 

Interview दारे िनवड झाले या उमेदवारांना ता पुर या व पात िनयु   देणेत 
आलेली आहे. िनयु  दले या उमेदवारांचा िनयु  कालावधी द.२८/०५/२०१९ 
रोजी संपु ांत आला अस याने माहे मे २०१९ अखेर कायरत असले या आव यक ११ 
व वध पदावर ल उमेदवारांना आदेश . वायसीएमएच/७/का व/२६३/२०१९ 
द.२१/०५/२०१९ अ वये पुढ ल तीन म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ दलेली आहे. 
परंतु जी पदे पुण मतेने भरली गेली नाह त अशी र   जागेकर ता 
द.१७/०६/२०१९ व द.२४/०६/२०१९ रोजी Walk In Interview घे यात आले या  
आहेत. याम ये खालील  उमेदवाराची िनयु  करणेत आलेली  असून याचा 
तपशील पुढ ल माण-े 

अ.      उमेदवारांचे नाव शै णक अहता    पदनाम 
वग  व 

िनवड  
मानधन 
.म हना  

  १ डॉ. ित ा काश कातोरे एम.बी.बी.एस 
 वै कय अिधकार  
आय.सी.यु 

खुला ४५०००/-

  १ डॉ. िनिमशा मोनी इनोसे एम.बी.बी.एस 
 वै कय 
अिधकार आय.सी.यु 

खुला ४५०००/-

वर ल माणे िनवड झाले या उमेदवारांना एक त मानधनावर आदेशा या 
तारखेपासून दनांक ०८/०७/२०१९ ते द.२८/०८/२०१९ अखेर नेमणुक देणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५)  “पवना धरणापासून से. .२३ जलशु करण क  िनगड  पयत पाणी आणणेसाठ  थेट 
पाईपलाईन टाकणे” या कामाचा आदेश मे.एनसीसी-एसएमसी- इंद ू (जे ह ) यांना 
द.३०/०४/२००८ रोजी देणेत आला आहे. द.०९/०८/२०११ रोजी मुंबई–पुणे 
ुतगती मागावर बऊर येथे या क पा वरोधात झाले या र ता रोको या आंदोलन 
संगी पोलीस गोळ बारात ३ शेतक-यांचा दुदवी मृ यू झा याने द.१०/०८/२०११ 

पासून मा. ज हादंडािधकार , पुणे यांच ेआदेशानुसार ज ाची कायदा व सु यव था 
प र थती अबािधत ठेव यासाठ  सदरचे काम बंद करणेत आले. स थतीत, 
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सदरचे काम पुन:  चालू करणेकर ता रा यशासनाकडे पाठपुरावा चालू आहे. 

द.२५/०३/२०१९ रोजी या पञा वये ठेकेदाराने कामाचे Termination करणेबाबत नोट स 

दलेली आहे. कायकार  अिभयंता, ार िनिमती वभाग अ दापोड , पुणे १२ 
यांचेकड ल प  . ा.िन. व. अ/तां.शा/१२१३/सन २०१९ द.२९/०५/२०१९ अ वये 

साईटवर असलेले पाई स िचखली येथील िनयो जत जलशु करण क ा या आवारात 

थलांतर त करणेबाबत या वभागाकडून कळ वणेत आलेले आहे. परंतू सदर ठकाणी 
सामा जक वनीकरण झाले असलेने पाई सचे थलांतर िचखली या ठकाणी करणे श य 

होणार नाह . स थतीत मौजे रावेत, स.नं.१७७ प.ै येथे सरकार  गायरान असून याचे 

ेञफळ अंदाजे ७ ते ८ हे टर एवढे आहे. परंत ूसदरचे गायरान मनपा या ता यात नाह . 

तर  यासाठ  ज हािधकार , पुण े यांचे पाई स ठेवणेसाठ  परवानगी यावी लागणार 

आहे. कायकार  अिभयंता, ार िनिमती वभाग अ दापोड , पुणे १२ यांचेकड ल प  
. ा.िन. व. अ/तां.शा/१२१३/सन २०१९ द.२९/०५/२०१९ पञा वये पाई स 

थलांतर त करणेसाठ  ८० लाखांचा िनधी आगाऊ ा  क न देणेबाबत कळ वले आहे. 

तर  याबाबत कायकार  अिभयंता, ार िनिमती वभाग  ‘अ’ दापोड , पुण–े १२ यांचे नावे 

८० लाखाचा िनधी जमा करावा लागणार आहे. तर  या अनुषंगान े‘पवना धरणा पासून 

से. .२३ जलशु करण क  िनगड  पयत पाणी आणणेसाठ  थेट पाईपलाईन टाकणे’ या 
कामातील मावळ तालु यातील कामशेत, का हेफाटा, बो-हाडे व ती वडगाव मावळ, 

ा हणवाड , कवळे आ ण गहुंजे इ. भागात असलेले पाई स पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ेञात थलांतर त करणेसाठ  र. .८० ल  चा िनधी कायकार  

अिभयंता, ार िनिमती वभाग ‘अ’ दापोड , पुण–े१२ यांचे नावे जमा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .६) भाग .४९ थेरगाव बापुजीबुवा नगर येथील स ह नं.९ म ये दवाखाना या 
इमारतीचे बांधकाम (२०० बेड साठ ) चालु आहे. सदर इमारतीत उ चदाब वीज 
पुरवठा करणेकामी म.रा. व. व.कंपनीस वह त नमु यात अज सादर केला असता, 
म.रा. व. व.कंपनीचे मंजुर अंदाजप क .SE/GKUC/T/HT/New/DDF-1.3%/ 
PIMPRI/19-20/33/3076, द.20/06/2019 अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस 
अनामत सह वीज पयवे ण शु क र. .८४,६४,५११/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख 
चैवस  हजार पाचशे अकरा फ ) अदा करणेबाबत कळवले आहे. सदरची र कम 
मनपाने म.रा. व. व. कंपनीस अदा के यानंतर यां या कडुन उ चदाब वज पुरवठा 
कर यात येणार अस याने, सदरची र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  
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वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 12) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघु 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 करण.े 

 
वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/4/2018-19 अ वये भाग .२  

िचखली मधील से.नं.१६ राजेिशवाजी नगर म ये  फुटपाथ वकसीत करणेकामी 
मे.आर.एम.ए टर ायझेस िन.र. .1,12,53,424/- (अ र  र. .एक कोट  बारा लाख 
ेप न हजार चारशे चोवीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 

वगळून र. .1,09,09,201/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,09,09,201/- पे ा 29.30% कमी हणजेच 
र. .77,12,805/- + रॉय ट  चाजस र. .55,248/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,88,975/- = एकुण र. .80,57,028/- 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 .९)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराख याम ये सुमारे ३०.०० क.मी. 
लांबीचा व ३०.०० मी. ं द चा उ च मता ु तगती माग आहे. या मागाचा काह  
भाग महानगरपािलके या अख यार त येत असुन यापैक  सुमारे ६५% जागा 
मनपाचे ता यात आहे. या मागाचा रहाटणी, काळेवाड , थेरगांव मधील काह  भाग 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ाध करणाचे अख यार त येत असुन यापैक  
सुमारे ५०% जागा ता यात आहे व उवर त ५०% भागावर अित मण आहे.  उपरो  

नमुद उ च मता ु तगती मागाचे िनयोजन व वकास करणेकामी महारा  मे ो रेल 

काप रेशन यांनी पूव यवहायता अहवाल (Pre Feasibaility Report) तयार केला आहे. 
सदर र याचे िनयोजन व वकास करणे बाबत धोरणा मक िनणय घेणे आव यक आहे. 

याबाबतचे सादर करण मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.सभापती, थायी सिमती, 
मा.स ा ढ प नेता, मा. वरोधी प नेता तसेच सव स मानीय पदािधकार  व गटनेते यांचे 

कर ता द.२८/०६/२०१९ द.ु४.३० वाजता आयो जत केले होते. कायकार  िनदशक, 

महामे ो यांनी यांचे प  .Maha-metro/Pune/Civil/16 द.१८/०६/२०१९ अ वये सदर 
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कामाचा स व तर क प अहवाल तयार करणे कामी खालील माणे फ  आकारणेत येईल 

असे कळ वले आहे. 

1. अ टरनेट अँनािलिसस रपोट- ५० लाख + GST 

2. ड टे ड ोजे ट रपोट – १५ लाख ित क.मी. + GST 

या वभागाकड ल प  .Civil/BRTS/611/2019 द.०८/०७/२०१९ अ वये महामे ो 
यांना दर कमी करणेसाठ  वचारणा केली असता महामे ो यांचे कडुन  
द.१५/०७/२०१९ रोजीचे ा  ई-मेल ारे कळ वले नुसार यापूव चे प  .Maha-

Metro/Pune/Civil/16 द.१८/०६/२०१९ अ वये कळ वलेले दर कायम ठेवलेले आहेत. 
ई-मेल म ये नमुद केले नुसार ठाणे व नािशक शहरांसाठ या अशा कार या 
क पांसाठ  उपरो  नमुद दरा माणेच दर आहेत असे िनदशनास येते. सदर 

कामांचा स व तर क प अहवाल तयार करणेकामी महारा  मे ो रेल काप रेशन 
िल. यांची क प स लागार हणुन नेमणुक करणे व महामे ो यांनी दले या 
दरास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/3/2018-19 अ वये कासारवाड  

जलतरण तलावास संर ण िभंत बांधणे व र ता वकिसत करणेकामी मे.यश कत  

डे हलपर अँड कॉ ॅ टर िन.र. .74,62,391/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख बास  
हजार तीनशे ए या नव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .73,70,871/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .73,70,871/- पे ा 21.99% कमी हणजेच 
र. .57,50,016/- + रॉय ट  चाजस र. .30,910/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .60,610/- = एकुण र. .58,41,536/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माण े 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. 

 
वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .88/2/2018-19 अ वये भाग .६ 

धावडेव ती, भगतव ती, गुळवेव ती प रसराम ये टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी 
मे.वैदेह  क शन िन.र. .62,55,254/- (अ र  र. .बास  लाख पंचाव न हजार 
दोनशे चोप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .62,07,936/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
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उपरो  ठेकेदाराकडून र. .62,07,936/- पे ा 19.21% कमी हणजेच 
र. .50,15,391/- + रॉय ट  चाजस र. .29,650/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .17,668/- = एकुण र. .50,62,709/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या 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)  मे.पायल फामा यांना देणेत आले या पुरवठा आदेशातील  Injection सोबतचे  water for 
injection २७००० Amp खरेद कामी  आले या र. .२८,०८०/- (अ र  र. .अ ठावीस 
हजार ऐंशी फ ) चे खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम करण ५(२)(२) 
नुसार काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरिलके या दवाखाने/ णालयांम ये ान दंश झाले या 
णांवर वै कय उपचार केले जातात.  ानदंश झाले या णांचे उपचाराकर ता 

Inj. Anti Rabies I/M,I/D ची आव यकता असते.  सदर औषधां या खरेद कामी 
िन त केले या एजं सीची मुदत संपू ात आ याने व न वन िन वदा कायवाह  पुण 
झाली नसलेने तसेच सव णालये/दवाखाने यांचेकडुन सदर इंजे शनची मागणी 
होत अस याने णां या वै कय उपचाराकर ता सदर इंजे शनची खरेद  कर यात 
आली असून याकामी  झाले या र. .८८,४८५/- (अ र  र. .आ याऐंशी हजार 
चारशे पं याऐंशी फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४)  पंपर  िचंचवड महानगरिलके या णालयांम ये ीरोग वभागाकर ता Inj Oxytocin 

या औषधाची आव यकता असते.  न वन िन वदा .१६/१/२०१८-२० अंितम  

कर याची कायवाह  चालु आहे.  परंतु या औषधाची आव यकता असलेने सदर  
िन वदेतील  Inj Oxytocin साठ  Keps Pharma, Mumbai यांचेकडुन लघु म दर 
र. .८.१३+GST इतका ा  झालेला आहे.  Keps Pharma, Mumbai यांना वचारणा 
केली असता, यांनी पुरवठा करणेची तयार  दश वलेली अस याने यांना 

णालयाकड ल ीरोग वभागाकर ताची तातड क मागणी वचारात घेता िन वदा 
.१६/१/२०१८-२० अ वये ा  झालेले दरानुसार Keps Pharma, Mumbai यांना थेट 

प दतीने Inj Oxytocin २०००० Amp चा पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला 
आहे. याकामी येणारा खच र. .१,६२,६००/- (अ र  र. .एक लाख बास  हजार 
सहाशे फ ) + GST चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .१५) 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 करणसे व याकर ता येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

२. याच माणे 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 वचार करण.े  

अ. . पदनाम कमान वेतनानुसार मानधन 

कुशल कामगार 
०१-०४-२०१८ 

पासुन 

०१-०७-२०१८ 
पासुन 

०१-०१-२०१९ 
पासुन 

१ फामािस ट २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/-
२ टाफनस २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/-
३ लॅब टे न िशयन २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/-
४ ई.सी.जी. टे न िशयन २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/-
५ ने  िच क सा अिधकार  २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/-
६ ए स रे टे न िशयन २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/-
७ फ जओथेर प ट २०,८४९/- २०,९७४/- २१,७२४/-

अकुशल कामगार 

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

वषय .१६)  े ीय अिधकार  यांनी ११ म हने कालावधीक रता फ  भाजी मंडई, यापार  गाळे, 

वाहनतळ, उपहारगृह, सां कृितक हॉल, वरंगुळा क , मैदान इ याद चे मा.आयु  सो. 
यांचेकड ल प रप क .भू ज/१/का व/१५६/२०१३ द.२०/४/२०१३ अ वये थेट 
प दतीने वतर त करणेकामी िनदश दले आहेत. कवळे येथील मुकाई चौक रावेत 

बस टिमनस मधील गाळाभाडे त वावर िमळणेकामी ी िनलेश बाळासाहेब होहकर 

यांना देण े बाबत मा. ी मोरे र महाद ु भ डवे यांनी िशफारस केली आहे. यानुसार 

सहा.आयु  भुिम आ ण जंदगी  वभाग यांनी सदर ठकाणचा गाळा मांक ७ र  

अस याने तो ११ म हने कालावधीकर ता भाडे त वावर देणेबाबत कळ वले आहे. 

 उपसंचालक, नगररचना व वकास वभाग यांनी सन २०१८-२०१९ कर ता ितमहा भाडे 

दर र. .४८.०० ती चौ.फुट असे दले आहे सन २०१९-२०१० कर ता या म ये १२.५% वाढ 

क न ११ म ह यांचे गाळयाचे भाडे र. .४०,३२६/-, GST(१८%) र. .७,२६०/- व चार 

म ह यांचे भाडे र कम अनामत र. .१४,६६४/- असे एकूण र. .६२,२५०/- मा. थायी 
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सिमतीची मा यता िमळालेनंतर भ न घे यात येईल.   कवळे येथील मुकाई चौक रावेत 

बस टिमनस मधील गाळा मांक ७ हा ी िनलेश बाळासाहेब होहकर यां याशी 
करारनामा क न ११ मह ने कालावधीसाठ  भाडे त वावर देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१७) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण े ातील मौजे बो-हाडेवाड  येथील पेठ 
.१४, खुली जागा .१ भूखंडामधील मोकळ  जागा पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेस सावजिनक योजनासाठ  ह तांतर त करणेसाठ  र. .१/- (अ र  
र. . एक फ ) या नाममा  दराचे भूखंडाचे अिधमु या या खचास तसेच भाडेप टा 
करार न द व याकामी अपे त सव अनुषंिगक खचास  मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

वषय .१८) पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी 
या लेखािशषावर र. .१९०.८२ कोट  (अ र  र. .एकशे न वद कोट  याऐंशी लाख 
फ ) तरतूद करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ९७.८२ कोट  व वध कारचे 
पासेस र. .१८ कोट  व बसेस खरेद  र. .७५ कोट  असा अपे ीत खच गृह त 
धर यात आलेला आहे. सदर रकमेतून ितमहा र कम पये ६ कोट  संचलनतूट व 
सवलतीचे पासेसपोट  र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. .सात 
कोट  प नास लाख फ ) सन २०१८-१९ या अंदा जत संचलन तुट चे लेखाप र ण 
होवून तूट कायम होईपयत माहे आगँ ट २०१९ म ये अदा करावयाचे अस याने व 
सदरची बाब आिथक व पाची अस याने सदर खचास  मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.   

वषय .१९) महारा  औदयोिगक वकास महामंडळा या रावेत जलशु द करण क ांचे जागेतुन 
पयायी र याकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस ह तांतर करावया या जागेचे 
े  ४९२६ चौ.मी. साठ  मु यांकन र. .६,५६,६३,६००/- (अ र  र. .सहा कोट  

छप न लाख ेस  हजार सहाशे फ ) उप मु य लेखािधकार , पुणे (Dy. CAO, 

MIDC, Pune) यांना अदा करणेस व नगररचना व वकास वभाग यांचेकडे 

“भूसंपादन िनधी” लेखािशषातुन सदरची र कम अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.   

वषय .२०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .101/02/2018-19 अ वये भाग .१० 
साय स पाक तारांगण (ट पा २) येथे उवर त कामे करणेकामी मे.देव क शन 
िन.र. .2,72,42,886/- (अ र  र. .दोन कोट  बहा र लाख बेचाळ स हजार आठशे 
शहाऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
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र. .2,71,64,979/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,71,64,979/- पे ा 16.51% कमी हणजेच 
र. .2,26,80,041/- + रॉय ट  चाजस र. .12,647/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .65,260/- = एकुण र. .2,27,57,948/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२१) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयामधील दरमहा एक ीत मानधनावर 
ता पुर या वा पात  सहा म हनेकर ता नेमणुक केले या पाच वै कय अिधकार  
सीएमओ पदावर ल उमेदवारांची मुदत द.०२/०५/२०१९ रोजी संपु ात येत आहे. 
स य थतीत लोकसभा िनवडणुक २०१९ ची आचारसं हता  कालावधी लागू असून 

न याने जा हरात कटन िस द क न भरती या राव वणे श य नस याने 
स य थतीत कायरत असले या पाच वै कय अिधकार  सी.एम.ओ पदावर ल 
उमेदवारांना पुढ ल कालावधीसाठ   मुदतवाढ देणसे काय र मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .99/5/2018-19 अ वये भाग .2 
मधील बो-हाडेवाड  खर ड व ती आहेरवाड  आ हाटव ती वनायकनगर येथील 
र ता डांबर करण करणेकामी मे.ड .ड .क शन िन.र. .1,09,61,969/- (अ र  

र. .एक कोट  नऊ लाख एकस  हजार नऊशे एकोणस र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .94,73,922/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .94,73,922/- पे ा 22.50% 
कमी हणजेच र. .73,42,290/- + रॉय ट  चाजस र. .29,547/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .14,58,500/- = एकुण र. .88,30,337/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .96-3-2018-19 अ वये भाग .२१ 
पंपर  वाघेरे येथील छ पती ी िशवाजी महाराज पुतळा उभारणे व अनुषंिगक 
कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग िन.र. .83,10,333/- (अ र  र. . याऐंशी लाख दहा 
हजार ितनशे तेहतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .82,09,510/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .82,09,510/- पे ा 10% कमी दराने िन वदा ा  झालेली 
आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 
10.11% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने हणजेच र. .73,88,559/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .15,363/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .85,460/- = एकुण 
र. .74,89,382/- 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 .२४) भाग .१ टाळगाव िचखली येथे संतपीठ वकिसत  करणे या कामाचे  

वा तु वशारद व क प यव थापन स लागार  मे.नुयोग जबुवानी यांची यापूव   

केलेली िनयु  कामा या हताक रता व व हत वेळेत काम पूण करणेक रता र  
क न यांना मनपा या का या याद त टाकणे  व यांचे जागी सदर इमारत 
बांधकाम े ातील त  य /फम  मे.िनओजन आ कटे टस व क सलटंट 
यांची नवीन वा तु वशारद व क प यव थापन स लागार पद  नेमणूक करणे व 
सदर कामाक रता देय असले या एकूण फ  िन वदा रकमे या ३.३५% मधून 
मे.नुयोग जबुवानी यांना िन वदा पूव कामाक रता अदा केलेली १.१०% फ  वजा 
करता उव रत असले या २.२५% फ  म ये मे.िनओजन आ कटे टस व क सलटंट  

यांची वा तु वशारद हणून  ०.९०% व िन वदा प यात क प यव थापन 
स लागार कामाक रता १.३५% फ   अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील तावात नमूद ठकाण या र याने/ 

आर णाने बािधत जागा महापािलके या ता यात घेणेबाबत द.२२/०६/२०१९ रोजी 
खाजगी वाटाघाट  सिमतीची बैठक आयो जत कर यात  आली होती. सदर सभेम ये 

तावात नमुद वषया बाबत संबंधीत िमळकतधारक यांचे सम  सांगोपागं चचा 
क न मा.खाजगी वाटाघाट  सिमतीने मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णाने 
बािधत े ाचा मोबदला संबंधीत िमळकतधारकास खाजगी वाटाघाट ने देणेत यावा 
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असे ठरले आहे. तर  तावात नमुद केले माणे र. .५,३९,३८,४६४/- (अ र  
र. . पाच कोट  एकोणचाळ स लाख अडोतीस हजार चारशे चौस  फ ) मु यांकन 
र कमेस व या अनुषंगाने लागणा-या  मु ांक शु क, न दणी फ , वक ल फ  व इतर 
अनुषंगीक खचास देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  वाय सी एम णालयचे अिध ता हणून 

डॉ.राज  वाबळे यांची मानधनावर ३ वषाक रता नेमणूक करणेत आली अस याने 

यांना मनपा कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल िसम सु वधा  वापराची मािसक 

मयादा र. .३००/- (अ र  र. .तीनशे फ ) िन त क न पूर वणेस व येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२७) मनपाचे यशवतंराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 

ता पुर या व पात टाफनस पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी 
वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवारां या लेखी 
प र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या उमेदवारांची 
िनवड व ित ा याद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे. यास काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप क तयार क रत असतांना मा. े ीय 

अिधकार , क े ीय कायालय यांचे वाहन इंधन (अिधकार ) या लेखािशषाम ये 
र. .१,१५,०००/- (अ र  र. . एक लाख पंधरा हजार फ ) तरतूद करणेत आलेली 
आहे. सदर तरतूद मधून सन २०१८-१९ ची वाहन इंधनाची बले खच  टाक यात 
आलेली आहेत यामुळे माहे जून २०१९ अखेर र. .६,६४४/- िश लक असून 
सदरची तरतूद कमी पडणार आहे. याक रता क े ीय कायालयाकड ल 
सावजिनक वाचनालय वृ प े बले या लेिशषावर र. .५,७५,०००/- असून यापैक  
र. .१,७५,०००/- तरतूद वाहन इंधन (अिधकार ) या लेखािशषावर वग करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय .२९) बोपखेल गावासाठ  दापोड  येथुन CME ह तुन जाणारा र ता मा.उ च यायालयाचे 

आदेशा वये द.१३/०५/२०१५ रोजी CME ारे बंद करणेत आला आहे.  यामुळे 
सदर प रसरातील थािनक आमदार तसेच मा.नगरसद य यांनी बोपखेल गावासाठ  
मुळा नद वर पुल बांधणे व बोपखेल गावासाठ  पोहच र ता बांधणेची मागणी 
केलेली आहे. सदर कामाचे िनयोजन करणेकर ता मनपाकड ल अशा कामांचा 
अनुभव असलेले  स लागार मे. तुप क सलटंट ा.िल. यांची नेमणुक मा. थायी 
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सिमती ठराव .१३८७६, द.१/१२/२०१५ अ वये करणेत आलेली आहे. तसेच सदर 

स लागाराची मनपा या मा. थायी सिमती ठराव .२७३८, द.३०/५/२०१८ अ वये 
मनपा या पॅनलवर िनयु  करणेत आलेली आहे. मा. थायी सिमती ठराव 

.१३८७६, द.१/१२/२०१५ नुसार स लागारास क प र कमे या िन वदा पुव फ  
र. .४ लाख + सॉईल इ हे टगेशन साठ  DSR + १५% या दराने व िन वदा 
प ात कामा कर ता व क प यव थापनासाठ  क प र कमे या १.८०% + 
०.५०% ुफ चे कंग कर ता + सेवा कर फ  अदा करणेस मा यता देणेत आलेली 
होती. परंतु महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल शासन िनणयानुसार 
स व तर क प अहवाल तयार करणे क प यव थापन स लागार शु क व 
यां या दानाबाबत मागदशक सुचनानुसार शासन िनणय संक ण २०१८/ . .५४/ 

ना व/-१६ अ वये ट पे व हत करणेत आले आहेत. या माण े तावात नमुद 
कामांचे स लागारास क प यव थापनासाठ  ट पे व हत क न, फ  अदा करणसे 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

1. बोपखेल गावासाठ  मुळा नद वर पुल बांधणे. 
2. मनपा ह बाहेर ल खडक  कॅ टो मट े ात बोपखेल गावासाठ  पोहोच 

र ता बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करण.े 

अ. . 

क पा या/कामा
या गतीचा ट पा 

नागर  थािनक वरा य सं थेने क प यव थापन 
स लागार शु काचे दानाचे माण ( क प कंमती या माणात) 

 
महारा  सुवण जयंती नगरो थान 
महाअिभयानांतगत क पासाठ  

इतर सव कामांसाठ  

१ क पाचे शासक य मा यतेचे 
आदेश िनगिमत झा यानंतर 

०७५%(ड पीआर ०.५०% + .मा.-
०.२५%) 

०.५० (ड पीआर ०.३३% + मा-
०.१७%) 

२ 
क पातील कामाचे कायादेश 
द यानंतर 

०.२५% ०.१६ 

३ 
क पाचे २५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ 

४ 
क पाचे ५० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.४०% ०.२७ 

५ 
क पाचे ७५ ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० 

६ 
क पाचे १०० ट के काम पुण 

झा यानंतर 
०.६०% ०.४० 

एकुण                  ३.००%             २.००% 
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स थतीत सदर कामांम ये डझाईन व ॉ ग ठेकेदाराचे अस याने यांचे Third 

Party ुफ चे कंग करणे आव यक असते. सदरचे डझाईन आ ण ा ग यास 

क प यव थापन स लागार सं थेकडुन तपासणी क न घेणेत येते व यापोट  

िन वदा वीकृत र कमेवर ०.५०% इतक  फ  अदा करणेत येते. क प यव थापन 
स लागार (PMC) न नेमता Third Party सं था नेमवयाचे झा यास शास कय 
अिभयां क महा व ालय, पुणे व कराड कंवा आय आय ट , पवई बॉ बे या 
सं थाकडे ुफ चे कंग साठ  डझाईन/ ॉ ग पाठवावे लागतील.  या सं था पुणतः 
शै णक कामकाज पाहुन उवर त वेळेत स लागाराचे काम करतात. यामुळे या 

येस वलंब हो याची श यता जा त असते. यामुळे कामाची आव यक गती 
राखता येत नाह .  मनपाकडे अशा कार या कामासाठ  नेमणेत येणारे क प 
यव थापन स लागार यांचेकडेच ुफ च कग चे काम दे यात येते. आजपयतचा 
अशा कामांचा मनपास चांगला अनुभव आहे.  सदर स लागारास याकामी िन वदा 
वकृत र कमेवर ०.५०% इतक  र कम फ  या व पात अदा करणेत येईल. 

तर  उपरो  नमुद कामाम ये ुफ चे कंग कर ता ०.५०% व महारा  शासन िनणय 
संक ण २०१८/ . .५४/ना व/-१६ अ वये २% या माणे एकुण २.५०% इतक  
र कम फ  व पात एकूण िन वदा वकृत र कमे या माणात मे. तुप 
क स टंट ा.िल. यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .३०) मनपा या णालयातील ए स-रे वभागाकर ता आव यक लागणा-या ए स-रे 
फ म व ए स-रे केमीकल णसेवेत अडथळा िनमाण होवू नये  तसेच 
मा.लोकसभेची आचारसं हता सु  होणार असलेने तातड ची बाब हणून कोटेशन ारे 
ा  झाले या M/s.Austin Health Care यांचेकड ल कोटेशनमधील अ. .१ ते ५ 

आयटेम कर ता र. .२,३०,४४०/-  व  M/s.Universal Traders यांचेकड ल अ. .६ हा 
आयटेम र. .३८०/- खरेद  करणेकामी तातड ची बाब हणून आदेश देवून खरेद  

करणेकामी येणा-या र. .२,३०,८२०/- (अ र  र. .दोन लाख तीस हजार आठशे 
वीस फ ) चे खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३१) मा हती व तं ान वभागाकड ल िन वदा सूचना मांक १८/२०१८-१९  नुसार 
लघु म िन वदाधारक मे.टेक नाईन स वसेस यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
अिधकार , कमचार  व सव वभागाचें ई-मेल पुढ ल ितन वषाकर ता नुतनीकरण 
करणेचे कामकाज अंदाजप क य दरापे ा -२.९५% ने कमी दराचे 
र. .२३,९७,८०४/- (अ र  र. .तेवीस लाख स या णव हजार आठशे चार फ ) 
देणेकामी यांचेसोबत केले या कामाचा करारनामा व कामकाजाचे आदेश 
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.मातं व/११/का व/९४/२०१९ द.२० जुलै २०१९ अ वये िनगत कर यात 
कर यात आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .३२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक व ालयातील  इय ा १० वी चे  

व ा यासाठ  पंपर  िचंचवड हानगरपािलका व ालयातील इय ा १० वी चे 

व ा यासाठ  दैिनक भात यांचेकडुन इ.१० वी अ यास म अंक  खरेद  करणेकामी 
र. .५,९९,४००/- (अ र  र. .पाच लाख न या णव हजार चारशे फ ) कंवा 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

 

                                                                                                    
   (उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/७९५/२०१९ 

दनांक – २०/०७/२०१९ 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 



17 
 

 

( .फ ेका/िन-४/का व/१४९/२०१९ द.१५/०७/२०१९ वषय .७ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/४१३/२०१९ द.१८/०७/२०१९ वषय .२७ चे लगत) 
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