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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१५३/२०१८ 
दनांक -  २०/०१/२०१८ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.  
  
 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - २४/०१/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक      

२४/०१/२०१८ रोजी दुपार २.०० 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू,  

                                                                                            
     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 – ४५ 
 

दनांक - २४/०१/२०१८                                   वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  

२४/०१/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

------------ 
 

दनांक द.१०/०१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ४३)  
चा सभावृ ांत कायम करणे. 

------------ 
 

वषय .१)   पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV13/1-2017-18 अ वये अ, ब व फ 
े ीय कायालयाचे प रसरातील मैलाशु द करण क ातील लजची मोशी कचरा डेपो 

पयत वाहतुक करणेकामी मे.िशवगंगा क शन यांचेकडुन िन.र. .८४,०५,४१७/- 
(अ र  र. . चौ-याऐंशी लाख पाच हजार चारशे सतरा फ ) पे ा ०७.२५% कमी या 
सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. िन वदा वकृती यो य दरापे ा ०७.३५% ने कमी 
येत अस याने ा  सुधा रत दराने र. .७७,९६,०२४/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २४/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२)   मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१०/१३/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

कर ता काळेवाड  प रसरातील दु षत पाणीपुरवठा त ार िनवारण करणेकामी न वन 

पाणीपुरवठा निलका पुर वणे व टाकणेकामी मे. ड . एम. एंटर ायझेस  िन वदा र कम 
.३०,८१,२२७/- (अ र  र. .तीस लाख ए याऐंशी हजार दोनशे स ावीस फ ) पे ा 

१३.४९% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२६,६५,५६९/- 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 झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २४/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .३)   मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१०/३५/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-१८ 

कर ता तापक रनगर, काळेवाड  प रसरातील जु या पाईपलाईन बदलुन न वन 
पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.ड .एम.एंटर ायझेस िन वदा र कम 

.३०,८१,०४१/- (अ र  र. . तीस लाख ए याऐंशी हजार ए केचाळ स फ ) पे ा 
१२.९९% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२६,८०,८१४/- 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 झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २४/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .४)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/6/2017-18 अ वये िचंचवडेनगर येथील 

गुडशेफड कूल ते िग रराज गणेश मंडळ व इतर रे वे शेजार ल जागेत िसमिभंत 
बांधणेकामी मे.एल.एस. पवार कं शन िन.र. .27,95,307/- (अ र  र कम पये 
स ा वस लाख पं या नव हजार तीनशे सात फ ) पे ा 2.00% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य 
दरापे ा 14.78% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .27,39,401/- 

पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

( दनांक २४/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१८/६/१७-१८ भाग .६ मोशी प मेकड ल 
भागात थाप य वषयक कामे करणेकामी म.े वैदयेह  क शन 
िन.र. .२९,२०,५१३/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख वीस हजार पाचशे तेरा फ ) पे ा 
५.००% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .२७,७४,४८७/- पयत काम 
क न घेणेस करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २४/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .६)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वभागाकड ल म हला व बाल क याण 

योजने अंतगत म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V.) (T.R.) चाल वणेच े

िश ण देणेकामी ऑनलाईन ई िन वदा .1/2017-18 द.7/10/2017 ते द.23/10/2017 

रोजी  िस द करणेत आली होती. याम ये मे.साईराज मोटार ाय हग कुल यांनी 
ित लाभाथ  4380/- लघु म दर व महाल मी ऑटोमो ट ह ा िल यांनी 4779/- 
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इत या दराने िन वदा सादर के या, मे. साईराज मोटार ाय हंग कुल यांचे दर कमी 
आहेत. तथा प, मे.साईराज मोटसचे दर कमी दसुन येत असला तर  योजने अंतगत 8 

भागात िश ण दे याची आव यकता आहे, तसेच याकामी ा  होणा-या अजाची 
सं या वचारात घेता व द.12/12/2017 महाल मी ऑटोमो ट ह ा िल यांचे वनंती 
अजाचे अवलोकन करता  िन वदेचे लघु म दर 4380/- सव करास हत आ हाला मा य 
असून लघु म दरा माणे आ ह  िन वदे या दले या अट -शत माणे काम करणेस 
तयार आहोत, याचे अवलोकन क न आव यकतेनुसार दो ह  िन वदा धारकांकडून L1 
या दरात काम क न घेणेबाबत व करारनामा करणेस तसेच र कम  1,00,00,000/- 

( अ र  र कम . एक कोट  फ ) येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

( दनांक २४/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .66/9/2017-18 अ वये . .७ च-होली येथील 
हरामाता पुल, खडकवासला व ती ते ९० मी ड.पी. र ता वकिसत करणेकामी मे. 
मिनषा क शन कं. िन.र. .37,34,82,696/- (अ र  र कम पये सदतीस कोट  
चौतीस लाख याऐंशी हजार सहाशे शहा णव फ ) पे ा 4.95% जा त दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य 
दारपे ा 4.29% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .39,19,70,089/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .८) यशवंतराव च हाण मृती णालया या डायिलिसस वभागातील ग ो कंपनीची 
डायिलसीस मशीन (Sr.No.7589)  या दु तीकामी आव यक पाटस खरेद  करणेकामी 
Baxter India Pvt.Ltd यांनी सादर केलेले एकूण र. .२६,२३३/- ( अ र  र. .स वीस 
हजार दोनशे तेहतीस फ ) च ेदरप क वकृत करणेत आलेले असुन पाटसचा पुरवठा 
करणेकामी Baxter India Pvt.Ltd यांचे अिधकृत वतरक M/S.VEE AAR TECH  

SOLUTION, New Delhi यांना पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलॆला आहे. सबब 
िन वदा न माग वता, करारनामा न करता, थॆट प दतीने पाटस खरेद  करणेकामी िनगत 
करणेत आले या आदेशाच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .९) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ८५ दनांक 

१२/०१/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पुणे ड ट चेस 
असोिसएशन यांचे मा यतेने, पंपर  िचंचवड महानगर चेस असोिसएशन, िचंचवड, पुणे 
३३ यांचे सहकायाने माहे फे वुार  २०१८ म ये मनपाचे ी संत ाने र डासंकुल, 
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इं ायणीनगर, भोसर  पुणे – २६ येथे महापौर चषक ज हा तर बु द बळ पधा 
२०१७-१८ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .३,१४,२००/- (अ र  र. .तीन 
लाख चौदा हजार दोनशे फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
ॉफ ज, मेड स, मानिच हे, पी. ह .सी. ले स बॅनस, माणप ,े िनमं णप का, इ. 

खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदर खचातील टेज, मंडप, टेबल, 
खु या, मॅट/चटई यव था, टेबल ८० नग, खु या ४०० नग कर ता र. .५०,०००/- हा 
खच थाप य वभाग संबंिधत े ीय कायालय, व व ुत, पकर, माईक व जनरेटर 
यव था कर ता र. .५०,०००/- हा खच, व ुत वभाग संबंिधत े ीय कायालय 
यांचेकडून खच  टाकणेस व उव रत र. .२,१४,२००/- हा खच महापौर चषक व वध 

डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .१०) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ८६ दनांक 

१२/०१/२०१८ अ वये पंपर  कॅ प मृणाल शेजार  पंपर  िचंचवड पो स फ डेशन 
यायामशाळा ह  जी.के.इंटर ाईजेस या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- 
मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .११) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ८७ दनांक 

१२/०१/२०१८ अ वये नेह नगर आ णासाहेब मगर टे डयम मधील जलतरण 
तलावा या तळमज यावर ल यायामशाळा ह  यू भारत वकास सोशल फ डेशन या 
सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१२) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ८८ दनांक 

१२/०१/२०१८ अ वये मनपाची डोळस तालीम यायामशाळा ह  यायामशाळा  डोळस 
तालीम यायाम मंडळ भोसर  – ३९ या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर 
चाल व यास दलेली आहे. सदर यायामशाळे या कराराची मुदत द.३१/१२/२०१३ 
रोजी संपु ात आलेली आहे.  सदर यायाम शाळा डोळस तालीम यायाम मंडळ, 
भोसर  ३९ या सं थे या ता यात आहे.  तर  मनपाची डोळस तालीम यायामशाळा ह  
यायामशाळा डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  – ३९ या सं थेस दरमहा 
र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर यांना ११ म हने कराराने 
चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१३) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ८९ दनांक 
१२/०१/२०१८ अ वये मासुळकर कॉलनी येथील यायामशाळा लोकमा य युवक िम  
मंडळ या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क 
त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ९० दनांक 

१२/०१/२०१८ अ वये पंपळे िनलख येथील पंपळे िनलख ह  यायामशाळा ओम साई 
फ डेशन या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन 
सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .१५) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ९१ दनांक 

१२/०१/२०१८ अ वये सां कृितक भवन, महेशनगर पंपर  ह  यायामशाळा जय भारत 
िम  मंडळ या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन 
सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१६) ‘अ, ग व ह’ े ीय कायालय अित मण वभागाचे  वापरासाठ  अित मण वाहनाकर ता 

TATA LPT 407/ EX2-34 Cab chassis, BS-IV तीन नग चॅसीज, उ पा दत कंपनी मे. 
टाटा मोटास िल. यांचेकडून शास कय दराने (GEM) िन वदा न माग वता, करारनामा न 
करता थेट प तीने खरेद  करणेकामी येणारे र कम पये  २८,०७,१५९/- (अ र  र. . 
अ ठावीस लाख सात हजार एकशे एकोणसाठ फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .१७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .५/३६/२०१६-१७ अ वये भोसर  पंपीग 

टेशन जवळ संप व पंप हाऊस बांधणेकामी मे.एच.सी. लुंकड िन वदा र कम 
.७२,५१,७८९/- (अ र  र. .बाह र लाख ए काव न हजार सातशे एकोणन वद फ ) 

पे ा ५.५५% जादा (िन वदा वकृती यो य दरापे ा ३.०४% ने कमी) दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७६,५४,२६३/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१८)  शहरातील नाग रकांना ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-वेचा वापर कर यास वृ  करणे, 

कराचा भरणा करणेसाठ  वेळेचा होणारा अप यय टाळणे तसेच कॅशलेस ांजे शन 
कर यासाठ  ो साहन देणे या ीने महापािलके या संकेत थळावर िमळकत कराचा 
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भरणा कर याची सु वधा देणेत येत आहे.  स या ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-
वेक रता व वध ऍप वकिसत असून सदर ऍपचा वापर क न नाग रकांना जा तीत 
जा त ऑनलाईन कराचा भरणा करणेकामी पयाय उपल ध क न देणे श य होणार 
आहे.  यापैक च मे. One97communications ltd.(paytm) यांनी िमळकत कराचा भरणा 
यांचे ऍप ारे वकृतीकामी दनांक 19/5/2017 रोजीचे तावा ारे कळ वले आहे.मे. 

One97communications ltd.(paytm) यांचेशी करारनामा करणे आव यक आहे. यास 

अनुस न इकड ल वभागाने करारनामा मसुदा तयार केलेला आहे. 

                  सदर करारना याम ये पुढ ल मुख बाबींचा समावेश आहे. 
1.    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने नाग रकांक रता महापािलकेचे संकेत 

थळावर ल ऑनलाईन पेमट गेट-वे यित र  पेट एम ऍपचा वापर क न िमळकत 

कराचा भरणा करणेची सु वधा उपल ध होणार आहे. 
2.    सदर करारनामा कालावधी हा ायोिगक त वावर 1 वष कालावधी कर ता करणेत 

येणार आहे. मे. पेट एम यांचे काम समाधानकारक अस यास  सदर कालावधी हा 2 

वषासाठ  वाढ वणेत येईल. 
3.    उ  सु वधेसाठ  मे. पेट एम यांना पािलके या वतीने कोण याह  कारची र कम 
देय असणार नाह . 
4.    या प दतीने जमा होणारा िमळकत कर भरणा हा याच दवशी पािलके या 
खा याम ये जमा करणेत येईल. असे न झा यास संबंिधतांना येक  र. .100/- साठ  
ित दनी र. .5/-  इतक  याज र कम आकारली जाईल. 

5.    पेट एम ऍपचा वापर क न िमळकत कराचा भरणा करणा-या िमळकतधारकांकडून 
खालील माणे शु क आकारणेत येणार आहे. 
 

Particulars Fee (INR/%) 

Net Banking Rs. 5/- (flat fee) 

Credit Card 0.80% of transaction amount 

Debit Card 
0.50% if transaction amount is <= INR 2000 

0.75% if transaction amount is > INR 2000 

Paytm Wallet Rs. 5/- (flat fee) 

            सदर फ म ये शासनाचे कर,शु क, फ , GST / CGST / SGST / UTGST / IGST यांचा 
समावेश नाह . सदर सु वधे ारे भरणा करताना नागर कांना उपरो  फ  यित र  या 
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सेवेसाठ  लागू असलेले शु क, फ  इ याद  देखील भरावे लागतील. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या िमळकतधारकांना िमळकतकर भरणा करणेक रता Paytm ची 
सु वधा उपल ध क न देणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१९)  ब े ीय कायालया या काय े ात व छ भारत योजनेअंतगत ता पुर या व पात ४४ 
पोटबल टॉयलेट उपल ध  क न देणेकामी   मे. भुतानी इंटरनँशनल ा.िल.यांनी दलेला 
कमी दर हणजेच कोटेशन र कम १,७७,४७२/- या रकमेपे ा २४.३८% कमी माणे 
र. .१,३४,२००/- ( ित सीट ित महा ३०५०/-) इतका दर सवात लघु म अस याने 
वकारणेबाबत े ीय अिधकार  यांनी द.२९/०७/२०१७ या तावानुसार मा यता 

दलेली आहे. याच दरानुसार पुन  मे.भुतानी इंटरनँशनल  यांचेकडून द.१/०९/१७ ते 
द.३०/०९/१७ अखेर पोटबल टॉयलेट बस व यासाठ  होणा-या र. .१,३४,२००/- खचास 
मा.आयु  सो.यांनी द.२९/११/१७ अ वये काय र मा यता दलेली आहे. यानुसार मे. 
भुतानी इंटरनँशनल ा.िल. यांना इकड ल . ब ेका/आरो य/५/का व/६३/२०१८ 
द.१६/०१/२०१८ अ वये कामाचा आदेश दे यात आले असलेने याचे अवलोकन करणे.  

वषय .२०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 50/5/2017-18 अ वये भाग .३९ संत 
तुकारामनगर येथील आचाय अ े रंगमं दराची नुतनीकरणाची उव रत कामे करणेकामी 
मे.देव क शन िन.र. .4,76,74,704/- (अ र  र कम पये चार कोट  शहा र लाख 
चौ-याह र हजार सातशे चार फ ) पे ा 12.00% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 15.36% ने 
कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .4,19,53,740/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) भाग .६ मोशी च-होली येथे “पैसे ा व वापरा” त वावर ी व पु षांसाठ  सुलभ 
व छतागृह बांधणेकामी मे.सुलभ इंटरनँशनल या सं थेकडून करारनामा क न िन वदा 

न माग वता काम थेट प तीने करणे व पांजरपोळ चौकात पु षांसाठ  दोन संडास, तीन 
मुता-या व ीयांसाठ  दोन संडास व एक केअर टेकर खोली, च-होली फाटा येथे 
पु षांसाठ  दोन संडास, तीन मुता-या व ीयांसाठ  दोन संडास व एक केअर टेकर 
खोली तसेच मँग झंन चौकात पु षांसाठ  दोन संडास, तीन मुता-या व ीयांसाठ  दोन 
संडास व एक केअर टेकर खोली यासाठ  येणा-या थाप य व व ुत यां या एक त 
खचास अंदाजप क य र. .८५,९६,१४०/- व यावर कायवाह भार शु क १५.००% या 
माणे करारनामा क न घेऊन काम थेट प तीने देणे तसेच सदर कामासाठ  वक 

आँडर सोबत ३०% अँड हा स, व लंथ लेवल पयत काम झालेनंतर दुसरा ३०% 
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अँड हा स, आर.सी.सी. व वीट बांधकाम पुण झा यानंतर ३०% र कम व उव रत १०% 
र कम काम पुण झालेवर देणेस व यासाठ  येणा-या एकूण र. .९८,८५,५६१/- 
(अ र  र. . अ ठया णव लाख पं याऐंशी हजार पाचशे एकस  फ ) चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/18/2017-18 अ वये भाग .६ मोशी 
िशवाजीवाड  प रसरातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी मे.पेववे 
क शन िन.र. .74,87,048/- (अ र  र कम पये चौ-याह र लाख स याऐंशी हजार 
अ ठेचाळ स फ ) पे ा 3.20% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. 
एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दारपे ा 1.05% कमी येत अस याने 
ा  िन वदा मंजुर दराने र. .72,47,462/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .२/५/२०१६-१७ अ वये जल े  .ड/९, 
पंपळे सौदागर प रसरातील जुनी ६ लाख िल. मतेची टाक  पाडुन न वन १५ लाख 
ली. मतेची न वन टाक  बांधणेकामी मे. मंगलदास इ ाटेक ा. िल. िन वदा र कम 
.९३,४१,९८०/- (अ र  र. . या णव लाख ए केचाळ स हजार नऊशे ऐंशी फ ) पे ा 

३८.२५% जादा (िन वदा वकृती यो य दरापे ा ०.१३% ने कमी) दराने या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१,२९,१५,२८७/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यां याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१२/५/२०१६-१७ अ वये थेरगाव, 

ल मणनगर येथील जुनी पा याची टाक  पाडून नवीन २५ ल  मतेची पा याची उंच 
टाक  बांधणेकामी मे.अ रहंत क शन िन वदा र कम . २,३३,४२,९९१/- (अ र  
र. . दोन कोट  तेहतीस लाख बेचाळ स हजार नऊशे ए या णव फ ) पे ा १८.००% 
जादा (िन वदा वकृती यो य दरापे ा ११.१२% ने कमी) दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२,७५,४४,७२९/- 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 झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२५) पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीप ट चे स याचे दर सन २००९-१० म ये मंजूर कर यात 
आलेले आहेत, व स या याच दराने मीटर रड ंगनुसार पाणीप ट  आकार यात येत 
आहे. आताचा पाणीपुरव याचा वा षक देखभाल-दु तीचा खच र. .१०९ कोट या पुढे 
आहे. या तुलनेत पाणीप ट ची वा षक मागणी व वसुली फारच कमी आहे. 
यानुषंगाने एका वषासाठ  दर ता वत करणे, व यानंतर दरवष  तूत आदेशातील 

सव कार या दरांम ये वा षक वाढ ता वत कर यात येत आहेत. तसेच, पंपर  
िचंचवड महापािलकेत अनिधकृत नळजोड िनयिमत कर यासाठ  ता वत कर यात 
येत आहे.  पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीप ट चे दर वाढ व याबाबतचा ताव व 
अनिधकृत नळजोड िनयिमत कर याचे धोरणास सोबतचे पर िश  अ माणे मा यता 
देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा 
कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 4) ि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 करणे. 

वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 3) ि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 
करणे. 

वषय .२८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तारांगण क रता नवीन इमारत मधील व वध 

उपकरणे व ोजे शन िस टम क रता 250 KVA चे नवीन उ चदाब वीजभार 

म.रा. व. व.कं कडून घेणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका तारांगण 

क रता 250 KVA चे नवीन उ चदाब वीजभार िमळणेकामी म.रा. व. व.कं. कडे व हत 

नमु यात अज सादर केले असता यांचे कडून मंजुर  आदेश व Firm Quotation ा  
झाले आहेत. सदर नवीन वीजभार क रता र. .५,२८,६१८/-  म.रा. व. व.कं यांना अदा 
करणे आव यक आहे. उपरो  नमुद ठकाणी नवीन वीजभार मंजुर  क रता 
म.रा. व. व.कं.िल. यांस र. .५,२८,६१८/- (अ र  र. .पाच लाख अ ठावीस हजार 
सहाशे अठरा फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय .२९) वाय सी एम णालयातील हे थ काड मॅनजमट िस टमच ेकाया वयनक रता न याने 
िन वदा या राबवून सं थेची िनयु  होईपयचे कालावधी क रता     मे.अमृता 
टे नॉलॉजीस यांना मुदतवाढ देणेस तसेच ित ौमािसक खच  र. .२९,९९,५१४/- 
(अ र  र. . एकोणतीस लाख न या णव हजार पाचशे चौदा फ ) यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३०) पंत धान आवास योजनेतील गृह क पांना स लागाराने पयावरण दाखला व इतर 

दाखले ा  क न देणेकामी िन वदा दरांचे पाक ट मांक २ द.१७/१०/२०१७ रोजी 
उघड यात आले होते व उपरो  वषयां कत पयावरण दाखले ा  क न घेणेसाठ  या 
े ातील त  असणा-या पयावरण स लागारांकडून दर माग व यात आलेले होते. 
यानुसार उपरो  ा  स लागारांपैक  सवात लघु म दराचे स लागार 

मे.एस.जी.एम.एन हायरो यांचे खालील माणे दर वकृत करणेस व यांनी सादर 
केले या दरा माणे काम करणेस तयार असणा-या अ य स लागारांचे एक ीत पँनेल 
तयार करणेस द.२९/१२/२०१७ चे तावानुसार मा यता दलेली आहे. अ. . तपशील 
मंजूर दर 1) 5000 चौ.मी.ते 20000 चौ.मी. र. .5,25,000/- 2) 20000 चौ.मी.ते 50000 

चौ.मी. र. .6,20,000/- 3) 50000 चौ.मी.ते 150000 चौ.मी. र. .7,35,000/- 

द.२९/१२/२०१७ चे मा य तावानुसार इकड ल प  मांक 
था/लेखा/१/का व/१७७०/१८ द.०३/०१/२०१८ नुसार िन वदेम ये भाग घेतले या 

तीनह  िन वदाधारकांना उपरो  िन वदेमधील सवात लघु म दरांम ये काम कर यास 
तयार आहात काय? अशी वचारणा कर यात आलेली होती. यानुसार 
मे.एस.जी.एम.एन हायरो (इं) ा.िल. व मं ास ीन रसो िल. यांनी उपरो  लघु म 
दराने पँनेल म ये काम कर यास तयार  दश वली आहे. सबब मे.एस.जी.एम.एन हायरो 
(इं) ा.िल. व मे.मं ास ीन रसो िल. यांना पयावरण स लागार पँनेलवर घे यास व 

उपरो  मंजूर दरा माणे कामे क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३०/५१/२०१७-१८ मोरवाड  येथे कला व 

डा सभागृह वकिसत करणेकामी M/s.S.S.Sathe िन.र. .९३,३६,१६५/-(अ र  

र. . या नव लाख छ ीस हजार एकशे पास  फ ) पे ा १७.५०% कमी या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .७७,०२,३३६/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३२) मनपाचे आरो य वभागास आव यक साफसफाई सा ह य गोवा खराटे मागणीनुसार 
खरेद  करणेकामी ई िन.सु. .35/2017-18 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. यानुसार ऑनलाईन तीन िन वदाधारकांचे दर ा  झाले आहेत. 
ा  दरप काम ये मे वशाल एंटर ायजेस, रहाटणी यांचे बाब .01 (26166 नग) साठ  

आव यक साफसफाई सा ह य गोवा खराटे खेरद कामी एकुण र. .10,46,640/- (अ र  
र. .दहा लाख शेहचाळ स हजार सहाशे चाळ स फ ) इतका खच येणार आहे. ा  
लघु म दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 
वह त नमु यात करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .३३) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/30/2017-18 अ वये पंपळे िनलख 

मैलाशु करण क ातंगत भाग .२५ मधील भुजबळ व ती, भगवान नगर, केमसे 
व ती व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त 

ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s LAND MARK CORPORATION 

PVT. LTD. यांनी िन.र. .52,49,962/- (अ र  र. . बाव न  लाख एकोणप नास हजार 
नऊशे बास  फ ) पे ा 16.50% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम 
पये 43,83,718 /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 

अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/25/2017-18 अ वये पंपळे िनलख 

मैलाशु करण क ातंगत भाग .२५ मधील द  मंद र रोड व रा ीय महामाग 
यां यांमधील भागात व इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे 
व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s LAND MARK 

CORPORATION PVT. LTD. यांनी िन.र. .52,49,955/- (अ र  र. .बाव न लाख 

एकोणप नास हजार नऊशे पं चाव न फ ) पे ा 15.94% कमी या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मंजूर दराने रकम पये 44,13,112 /-पयत काम क न घेणेस तसेच 
िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ /घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/24/2017-18 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ातंगत भाग .१९ मधील आनंदनगर, उ ोगनगर व इतर 
प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s LAND MARK CORPORATION PVT. LTD. 

यांनी िन.र. .56,99,742/- (अ र  र. .छ पन लाख न या णव हजार सातशे बेचाळ स 

फ ) पे ा 15.10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 48,39,081 

/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/17/2017-18 अ वये पंपळे िनलख 

मैलाशु करण क ातंगत भाग .२५ मधील वाकड गावठान व इतर प रसरातील 
जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी जलिनःसारण निलका 
टाकणेकामी M/s LAND MARK CORPORATION PVT. LTD. यांनी 
िन.र. .52,49,971/- (अ र  र. .बाव न लाख एकोणप नास हजार नऊशे ऐ काह र 
फ ) पे ा 15.94% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 44,13,126/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा /वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .३७) मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ  (१ 

ते १०) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे अट स अिधन राहून 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .३८) शासन वभागातील शासन अिधकार  (२) यांचे वापरातील म.न.पा.वाहन . MH-14 

CL-1498 सुमो गो ड कर ता न वन युबलेस टायस मे.दशन टायस यांचे कडून थेट 
प दतीने करारनामा न करता खरेद  केलेले असून यासाठ  झाले या र. .२६,२००/- 
(अ र  र. .स वीस हजार दोनशे फ ) खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 
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वषय .३९)  मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते २४) मधील 

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

 
वषय .४०) मनपाचे व वध वभागासाठ  आव यक कागद सा ह य खरेद कामी ई.िन.सु. . 

29/2017-18 अ वये लघु म िन वदाकार मे.िस द  कॉपीअस ऍड टुडंट क झुमर 
टोअर, पंपर  यांचे बाब .01 व 2 साठ  कागद सा ह य खरेद कामी एकुण 

र. .18,40,000/- (अ र  र. . अठरा लाख चाळ स हजार फ ) चे खचास मा यता व 
यांचेबरोबर करारनामा क न खरेद स मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/14/2017-18 अ वये भाग .३४ ग हाणे 

व ती प रसराम ये हॉटिम स प दतीने र यांचे डांबर करण करणे कामी मे. ल सी 
क शन ा.ली. िन.र. .67,43,872/- (अ र  र कम पये सदुस  लाख येचाळ स 
हजार आठशे बहा र फ ) पे ा 3.49% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ 
चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा, वकृती यो य दारपे ा -1.24% कमी येत 
अस याने, ा  िन वदा मंजूर दराने र. .65,08,511/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलम लागु अस यास 

मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम य े झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/58/2017-18 अ वये भाग .६० सांगवी 

प रसर अ ावत प तीने वकिसत करणेकामी मे.वाकोडे ब डस िन.र. .69,25,639/- 

(अ र  र कम पये एकोणस र लाख पंचवीस हजार सहाशे एकोणचाळ स फ ) पे ा 
15.38% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र. .58,60,476/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .49/4/2017-18 अ वये भाग .३९ संत 

तुकारामनगर गोल मंडई ते व लभनगर पयतचे र ते वकिसत करणेकामी मे. ली सी 
क शन िन.र. .37,44,648/- (अ र  र कम पये सदोतीस लाख च वेचाळ स हजार 
सहाशे अ ठेचाळ स फ ) पे ा 1.00% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे 
एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.18% ने कमी येत 
अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .37,07,202/- पयत काम क न घेणेस आ ण 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४४) मनपा या थाप य वभाग क,  ह मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ  (1 ते 

35) मधील कामांचे ि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 
बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून संबंिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत मु य कायालयाकड ल सोबतचे प  अ (१ 

ते १२) मिधल िन वदा कामांचे ि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 करणे. 

 
वषय .४६) मनपाचे उ ान वभागाकड ल िन वदा नोट स .८/२/२०१७-१८ अ वये  िशव शाहु 

शंभो  उ ान  (आकुड  ६०)  देखभाल संर ण करणेकामी  मे.बी. ह .जी. इंड या ली. या 
ठेकेदाराची  िन वदा अंदाजप कय दरापे ा र. .२९,३५,३९२/- कमी क न 
र. .२९,३४,९६०/- (अ र  र. . एकोणतीस लाख चौतीस हजार नऊशे साठ फ ) 
१३.५०%  कमी दराची वकृत करणेत आली असुन तुतकामी येणा-या खचास 
मा यता देणबाबत वचार करणे. 

 
 वषय .४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/०१/२०१७-१८ मधील काम .१  

अ वये, भाग .७ च-होली येथील वाघे र मंद र प रसरात उ ान वकिसत करणे.मे. 
यशक असोिसएटस  िनवीदा र. .१,८६,६१,८३६/- (अ र  र. . एक कोट , शहयाऐंशी  
लाख एकस  हजार आठशे छ ीस फ ) पे ा ३.२०% जा त दराने ा  झालेली आहे.  
सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य 
दरापे ा ८.६२% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .१,९२,५९,०१५/- 
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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 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. 

 
 
 

                                                                    
                                                     नगरसिचव                                                                                  

                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                   पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१५३/२०१८  

दनांक - २०/०१/२०१८ 
 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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(जशुक/पाप/ु२६/२०१८ द.२०/०१/२०१८ अ वये वषय .२५ चे लगत)
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(फ ेका/िन-४/का व/५८/२०१८ द.१६/०१/२०१८ अ वये वषय .२६ चे लगत ) 
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(फ ेका/िन-४/का व/५९/२०१८ द.१६/०१/२०१८ अ वये वषय .२७ चे लगत ) 
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 (ब ेका/लेखा/९/का व/४५/२०१८ द.१८/०१/२०१८ अ वये वषय .३७ चे लगत ) 
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( था/िन/फ-मु य/का व/१५८/२०१८, द.१९/०१/२०१८ अ वये वषय .३९ चे लगत ) 
 
 

 
 
 



28 
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( था/िन/क-मु य/का व/५४/२०१८, द.२०/०१/२०१८ अ वये वषय .४४ चे लगत ) 
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( वमुका/५/का व/६०/२०१८, द.१८/०१/२०१८ अ वये वषय .४५ चे लगत ) 
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