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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/३३५/२०२० 
                                               दनांक - १५/०२/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २०/०२/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक २०/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.३० 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 रहाव,े 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 – १६२ 
 
दनांक - २०/०२/२०२०                          वेळ – सकाळ  
११.३० वा. 
           
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक 
२०/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
वषय .१)  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 सहाश े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 य े 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.े 

( द.२०/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) 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 
करण.े 

( द.२०/०२/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .३)  पंपर  िचंचवड शहराची लोकसं या सुमारे २२ लाख एवढ  आहे. २ ऑ टोबर २०१४ 

पासून क  शासनाने व छ भारत अिभयान सु  केले आहे. संपुण देशभर  क  
शासनामाफत व छ स ह ण २०२० राब व यात येणार असुन या ीने 
नागर कांम ये जनजागृती, मा हती व सार होणे आव यक आहे.  यासाठ  म.न.पा.चे 
काय े ाम ये िस द  करणे आव यक आहे.    सबब व छ सव ण लीग २०२० कर ता 
सदरचे कामकाज िनवीदा ये ारे राब व यात आलेली असुन एकुण ०८ े ीय कायालया 
नुसार म.ेजनवाणी यांना ०३ े ीय कायालयाचे  व मे. िमटकॉन ्    क सलट सी अँड इं ज. 

स ह सेस ा.िल. यांना ०३ े ीय कायालयाचे कामकाज पॅनेलवर (ए पनलमट) देणेकामी 
यासाठ   येणा-या एकुण र. .१,५३,४७,३१३/- (अ र  र. .एक कोट  ेप न लाख स ेचाळ स 

हजार तीनश ेतेरा फ )   खचास तसेच सदरचे िनवीदा ये ारे राब व यात आलेल ेअसुन 

सदरचे कामकाजासाठ  मा.आयु  सो. यांचेकड ल द.१७/०९/२०१९ व द.११/११/२०१९  रोजीचे 

मंजूर तावानुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

वषय .४)   मनपाचे आरो य वभागास आव यक औषध खरेद कामी ई.िन.स.ु .12/2019-20 अ वये 
िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदे मधील 01. मे 

डॉ फ न से स कॉप रेशन यांना बाब .03, 06, 08, 09 व 10 साठ  एकुण 
र. .13,23,600/-, 02. मे.डॅ म स पे ट कं ोल अँड अलाईड स ह . यानंा बाब .04 

साठ  एकुण र. .1,49,270/- 03. मे ोटे टच यांना बाबत .05 व 07 साठ  एकुण 
र. .13,75,200/- असे एकुण र. .28,48,070/- ा  लघु म दर हे मनपा अंदाजप क य 
दर एकुण र. .29,20,750/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख वीस हजार सातशे प नास 
फ ) पे ा 2.48 ट केने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली 
असुन यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया दत, 

बी.एस.एन.एल., एम.एन.जी.एल. तसेच क  शासन, महारा   शासन, व शासना या इतर 

अंगीकृत सं था यांना भूिमगत  केबल टाकणेसाठ   र ते खोदाई या चाल ू दराम य े सवलत  

देणेबाबत तावात नमूद माणे –  

                 1. शासक य, िनमशासक य व यांचे अंगीकृत सं था तसेच, महारा  नॅचरल गॅस िल. या 
सं थांना मनपाकड ल  अिधभार शु कात ५०% सवलत देऊन व मनपा या वेळोवेळ  िन त 

होणा-या र ता पूववत कर याचे चिलत दरानुसार शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी 
दे याबाबत.  

     2. तसेच, या सं था सोबत जोडले या प  क म ये नमुद मनपा या 
विनदशानुसार (Standard Specifications) व मंजूर काटछेदानुसार (Cross Cuts) खोदलेल े

र ते वखचान,े  मनपा या थाप य वभागाचे संबंिधत े ाचे अिभयंता यांचे 
देखरेखीखाली व िनयं णाखाली पूववत करणार आहेत, अशा सं थांना यांचेकडून 
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मनपा या वेळोवेळ  िन त होणा-या र ता पूववत कर याचे चिलत दरानुसारचे 
शु क र कम एक वषा या दोष उ रदािय व कालावधीत (Defect liability Period) 

अनामत र कम हणून रोख व पात  मनपा कोषागारात जमा क न व सदर 
सं थांकडून मनपाकड ल ता वत चिलत अिधभार शु कातील ५०% सवलतीचे 
वनापरतावाशु क आका न व  सदर सं थेने दु तक न पूववत केले या र यातील 
चर एक वष कालावधीत सु थतीत ठेव या या अट स अिधन राहून र ता खोदाईस 
परवानगी दे याबाबत. 
     3. तसेच, सव सं थांसाठ  र या या ं द  नुसार वेगळा न लावता सव ं द या 
र यासाठ  र याला समांतर खोदाई अस यास र. .२,२५०/- ती मीटर व 

र याला काटकोनात खोदाई अस यास र. .११,०००/- ती मीटर इतका  मनपा 
अिधभार ठेव याबाबत या धोरणा मक िनणयास मा यतेसाठ  मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .६) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयातील व जैवीक कचरा गोळा करणेस 

परवानगी िमळणेबाबत यशराज बायोटेकनोलॉजी िल. नवी मुंबई व अड ह  केिमक स 

ा.िल. ठाणे यांनी अनु मे द.३०/०५/२०१९ व द.१६/०७/२०१९रोजीचे प ा वये 
वनंती केलेली आहे. सदर प ासोबत  यांनी सादर केले या दर प काचा  वचार क न 
यशराज बायोटेकनोलॉजी िल. नवी मुंबई व अड ह  केिमक स ा.िल. ठाणे यांना एका 
वषासाठ  व जैवीक कचरा गोळा करणेचे काम खालील त यात नमुद केले माणे 
देणे आव यक आहे. 

Sr. 
No Types of Body Fluids 

Unit for charges 

(Collection Containers 
Company Name 

Rates of 
Remuneration or 
Compensation 

1 Ascitic /Pleural Fluidof T.B./Other 
patients 500ml plastic container Yashraj Biotechnology ltd. Rs.30/-per lit. 

2 Ascitic /Pleural Fluidof Cancer 
patients 500ml plastic container Advy Chemicals pvt. Ltd. Rs.100/- per lit 

3 Umbilical Cord blood 50ml plastic  Container Advy Chemicals pvt.Ltd Rs.10/- per 50Ml 
4 HBsAg +Ve Plasma plastic  bags from Blood Bank Advy Chemicals pvt.Ltd Rs.75/-bag 

5 
Clinical residual serum samples of 
Dengue, Malaria, Typhoid, 
Chickungunya, CRP etc 

1 Ml Vials Advy Chemicals pvt.Ltd Rs.10/-Ml 

वर ल ा  झालेले दर वचारात घेता मनपाचे यशवंतराव च हाण  मृती णालयात 
िनमाण होणारा व जै वक कचरा गोळा करणेचे कामकाज एक वषासाठ   उ  
त यात नमुद केले माणे अ. .१ चे काम  यशराज बायोटे नॉजी िल. नवी मुंबई व  

अ. .२, ३, ४ व ५ चे काम अड ह  केिमक स ा.िल. ठाणे यांना  देणेस मा यता 
देणेबाबात वचार करणे.  

वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागासाठ  आव यक व वध  वचगेअर 
सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .11/2019-20 अ वय,े ऑनलाईन िन वदा दर 
माग वणेत आले होते. सदर िन वदे अ वये एकुण आठ िन वदा ा  झा या. यापैक  
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पा  िन वदाकारांनुसार   ा  लघु म िन वदाकार मे.ल मी एंटर ायजेस यांचे बाब 
.4,5,6,7 माणे 04 बाबी चे ा  लघु म दर र. .9,55,906.8 हे अंदाजप क य   दर 

र. .14,95,860/-  पे ा -36.09% ने कमी आहेत.  तसेच, मे. ुपर दस ेड ंग ा.िल 

यांचे बाब .1,2,3 व 8 माणे 04 बाबी चे ा  लघु म दर र. .4,77,125/- हे 
अंदाजप क य  दर  र. .5,86,950/- पे ा -18.71% ने कमी आहेत. व मे.सुरज 
वचगेअर यांचे बाब .11 चे ा  लघु म दर र. .4,19,000/- हे अंदाजप क य दर 

र. .5,09,000/- पे ा -17.68% ने कमी आहेत. या माणे ा  एकुण 09 बाबी 
सा ह याचे एकुण दर लघु म र. .18,52,032/-हे अंदाजप क य दर र. .25,91,810/-

पे ा -28.54% ने कमी अस याने सदर दर वकृती करणेत आले आहेत.  या माणे 
ा  लघु म िन वदाकारांबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी व 

येणा-या र. .18,52,032/- (अ र  र. .अठरा लाख बाव न हजार ब ीस फ ) चे 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागास व वध यायाम शाळांकर ता  
आव यक व वध यायामशाळा सा ह य खरेद कामी ई िन वदा सुचना .20/2019-20 

अ वय,े ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. सदर िन वदे अ वये एकुण सहा 
िन वदा ा  झा या. यापैक  पा  तीन िन वदांपैक  ा  लघु म िन वदाकार 
मे.एस.एम. फटनेस यांचे 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 व 13 माणे एकुण 12 बाबी 
सा ह याचे लघु म दर र. .1,19,44,962/- हे दर अंदाजप क य दर र. .1,20,14,334/- 

पे ा  -0.57% ने कमी आहे व  मे.देव असोिसए स यांचे बाब .8 या माणे एकुण 01 

बाबी सा ह याचे लघु म दर र. .2,51,550/- हे दर अंदाजप क य दर र. .2,54,602.8 

पे ा -1.20% ने कमी अस याने सदर एकुण बाब   .1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 व 13 

माणे एकुण 13 बाबी सा ह यांचे लघु म एकुण दर र. .1,21,96,512/- हे 
अंदाजप क य दर एकुण र. .1,22,68,937/- पे ा -0.59% ने कमी अस याने सदर दर 
वकृत करणेत आले आहेत. या माणे सदर लघु म िन वदाकार यांचेबरोबर 

करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस व येणा-या र. .1,21,96,512/-  (अ र  
र. .एक कोट  एकवीस लाख शहा नव हजार पाचशे बारा फ ) चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .९)  द.२८ व २९ फे ुवार  २०२० रोजी ऑटो ल टर िचंचवड येथे आयो जत करणेत 

येणा-या “Festival of Fututre 2020” या उप मा अंतगत राब वणेत येणा-या 
Hackathonया पधतील वजे यांना पा रतो षक वतरणाचे ब सापोट  थम 

मांकासाठ  .१,००,०००/-, तीय मांकासाठ  .७५,०००/- व तृतीय मांकासाठ  
.५०,०००/- अशा व पात रोख र कम अदा करणे व यासाठ  येणा-या एकूण 

र. .९,००,०००/- (अ र  र. . नऊ लाख फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 
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वषय .१०) मनपा य झोिनपु थाप य वभागाकड ल तावासोबत या प  अ (१ ते १२) 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 य े 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 .११) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/5/2019-20 अ वये इ े ीय 

कायालया अंतगत भाग .३ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  
प तीने देखभाल व दु ती करणेकामी म.ेसुर  चौहान कॉ ॅ टर 
िन.र. .37,49,035/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार प तीस फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,29,818/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,29,818/- 

पे ा 26.85% कमी हणजेच र. .27,28,362/- + रॉय ट  चाजस र. .19,217/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,47,579/- 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 .१२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/6/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण क ांतगत . .६ मधील ेनेज लाईन व चबसची वा षक देखभाल व 
दु ती करणेकामी म.ेफेलोिशप ूप िन.र. .44,97,656/- (अ र  र. .चौवचेाळ स लाख 
स या नव हजार सहाशे छ प न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .44,81,304/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,81,304/- पे ा 11% कमी हणजेच 
र. .39,88,361/- + रॉय ट  चाजस र. .16,352/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = 

एकुण र. .40,04,713/- 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 य े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 .१३)   हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयास महारा  शासनाकडून अनुदान ा  होत 
आहे. शासन िनयमा माणे वाचनालय सु यव थत चाल यासाठ  व सभासद सं या 
वाढ साठ  हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयास दरवष  न याने पु तक खरेद  
करणे आव यक  आहे.   ‘ब’ े य कायालयाकडून  हुता मा चापेकर सावजिनक 

वाचनालयास अंदाज े र. .७०,०००/- कंमतीची  ३२० नवीन पु तके  खरेद कामी कोटेशन 

नोट स .१ जा. .हुचासावा/का व/०४/२०२०, द.२२/०१/२०२० अ वय े िस द क न दरप क 

माग वल ेअसता चार पुरवठा धारकांकडून कोटेशन ा  झाले असून मे. शुभम साह य, पुणे-
३०  यांचेकडून हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालयाकर ता ३२० नवीन पु तकां या 
छापील कमतीवर २१% सूट देऊन नवीन पु तके पुर वणेकामी सहमती दश वलेली आहे. 

यांचे दर सवात लघु म व वाजवी अस यामूळे यांचे दर (२१%सूट देऊन)  वकार यात 

आलेले आहे.  याकामी होणारा  खच  “पु तके व िनयतकािलके खरेद  ” या िशषातून 

कर यात येणार आहे. ब े य कायालयाचे अंतगत कायरत असले या हुता मा चापेकर 

सावजिनक वाचनालयाकर ता नागर कां या नवनवीन पु तकांचे वाचनासाठ  लघु म सादर 

केलेले दर म.ेशुभम साह य पुणे-३० यांचेकडून ३२० पु तके मूळ कमती या २१ % सूट 

देऊन य  येणार  र कम .७०,०००/- पयत यांना अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .१४) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. . 8/2/2019-20 अ वये मनपा या जशुके 

से.२३  येथील  पंपहाऊसचे पं पंग मिशनर चे व डझेल जनरेटरचे देखभाल  दु ती 
करणेकामी म.ेए सेल इले क स िन.र. .43,55,374/- (अ र  र. . ैचाळ स लाख 
पंचाव न हजार तीनशे चौ-याह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .43,55,374/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .43,55,374/- पे ा 15.03%  कमी हणजेच र. .37,00,761/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .37,00,761/- 

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 य े

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 पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ ( १ ते २ ) मधील 
िन वदा कामांचे अवलोकनहोवुन िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े तसेच 
भाववाढ कलमानुसार भाववाढ देयअस यास मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम येझालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक रा हल या अट सअिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
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क न कामाचे आदेश िनगत केल ेअस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाकड ल छ पती ी.शाहु महाराज 
ाथिमक व ालय, दघी, ता.हवेली ज.पुणे या शाळेतील १०४ व ाथ  वाहतुक बस 

सु वधा उपल ध होणेकामी मा.िश ण सिमती सभा .०६ ठराव .१५ वषय .२ 
द.०७/११/२०१९ अ वय ेमे. ेम टुस ड ॅ ह स, च-होली यांना द.९ जानेवार  २०२० 
ते द.३० ए ल २०२० पयत  मंजूर दराने (र. .१७/- सव करासह त व म हला 
मदतनीस सह) करारनामा क न कामाचे आदेश दे यात आलेले आहेत.  याकामी 
येणा-या य  खच  र. .२,६४,८४०/- (अ र  र. .दोन लाख, चौस  हजार, आठशे 
चाळ स फ ) ला मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .36/39/2019-20 अ वये भाग .५ मधील 
भोसर  आळंद  र याचे सुशोभीकरण  व थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेवैदेह  
क शन िन.र. .89,99,965/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख न या णव हजार 
नऊशे पास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .88,81,189/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .88,81,189/- पे ा 28.60%  कमी हणजेच र. .63,41,169 /- + 
रॉय ट  चाजस र. .76,126/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .42,650/- = एकुण 
र. .64,59,945 /- 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 .१८) मनपाचे उ ान वभागामाफत िन वदा ारे उ ान देखभाल संर ण काम करारनामा 
क न वेळोवेळ  कामकाज क न आदेश देऊन कामे क न घेणेत येतात.सदरचा 
कालावधी दोन वषाचा असतो. मा.आयु सो यांचेकड ल द.३१/१०/२०१८ चे मा य 

तावानुसार उ ान देखभालीची कामे व वध चिलत कायप दतीनुसार िन वदा ारे 
सोप वणेऐवजी कामकाजा या सोई या ने सव उ ानांची देखभाल कामाची िन वदा 
एकाच वेळ  दोन वष कालावधीसाठ  े ीय कायालयानुसार िन वदा तावीत 
करणे या सुचना ा  झा या याम य े मोठ  उ ाने वेगवेगळ  क न या माणे 
साधारण १४ िन वदा ता वत करणेत आ या आहेत. तथापी प  – अ म ये नमुद 
केले या उ ान कामाची मुदत साधारण फे ुवार  २०२० म ये संपत आहे. देखभाल 
कामात खंड   पडू न देता  प  – अ म य ेनमुद १ ते ५ िन वदा मधील उ ानाचे 
देखभाल कालावधी फे ुवार  २०२० पयत मूदत असून उपरो  िन वदा नोट स मांक 
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१/२०१९-२० अंितम होईपयत ३ म हने मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/11/2019-20 अ वये च-होली 
मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .३ च-होली उव रत भागात मलिन:सारण 
वषयक कामे करणेकामी म.ेसोनाली टोन युर  िन.र. .74,99,664/- (अ र   
र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार सहाशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,72,344/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .74,72,344/- पे ा 32.4% कमी 
हणजेच र. .50,51,305/- + रॉय ट  चाजस र. .27,320/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. . 0/- = एकुण र. .50,78,625/- 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 .२०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/13/2019-20 अ वये क े य 
कायालया अंतगत येणा-या  ना यातील अ त वात असलेली ेनेज लाईन र यावर 
थलांत रत करणे कामी म.े सोनाली टोन युर  िन.र. .1,12,45,641/- (अ र  

र. .एक कोट  बारा लाख पंचेचाळ स हजार सहाशे ए केचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  
व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,12,14,832/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,12,14,832/- पे ा 
32.4% कमी हणजेच र. .75,81,226/- + रॉय ट  चाजस र. .30,809/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. . 0/- = एकुण र. .76,12,035/- 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) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .7/14/2019-20 अ वये . .८ ेनेज 
लाईन जलिन:सारण निलका टाकणे व दु ती करणेकामी म.ेसोनाली टोन युर  
िन.र. .1,34,97,860/- (अ र  र. .एक कोट  चौतीस लाख स या नव हजार आठशे 
साठ फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .1,34,55,414/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
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र. .1,34,55,414/- पे ा 32.4% कमी हणजेच र. .90,95,860/- + रॉय ट  चाजस 
र. .42,446/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .91,38,306/- 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 .२२) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/135/2019-20 अ वये भाग .२७ 
रहाटणी मधील  तापक र चौक ते तापक र मळा चौक  प रसर व इतर प रसरातील  
जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी म.ेसंक प इ ा चर 
िन.र. .74,99,972/- (अ र  र. .चौ-याह र लाख न या नव हजार नऊशे बाह र 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .74,73,404/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .74,73,404/- पे ा 18.35% कमी हणजेच र. .61,02,034/- + रॉय ट  चाजस 
र. .26,568/-  मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .61,28,602/- 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 य े 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) मनपाचे यशवंतराव 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 
लेखीप र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या उमेदवारांची 
िनवडयाद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे. यास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२४) मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता दरमहा एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात व वध  पदे सहा म हने कालावधीकर ता भरणेकामी 
वतमानप ात व मनपा वेबसाईटवर जा हरात िस द क न ा  उमेदवारां या 
लेखीप र ा घेऊन यामधुन गुणव ा व आर णानुसार िनवड झाले या उमेदवारांची 
िनवडयाद  सोबतचे प  अ म ये सादर केली आहे. यास काय र मा यता 
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देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२५) वाय.सी.एम. णालयाचे आवारात वाढ व भटारखा याचे बांधकाम पूण करणेत आलेल े
आहे. वाय.सी.एम. णालयाचे कॅ ट न मे. वॉिलट  केटरस यांना देणेत आलेले आहे. 

णालयात धुर होऊ नये हणुन भटारखाना इमारती या  बाहेर ल बाजुस बांधणेत 
आलेला आहे. सदर करणी अिध ाता वाय.सी.एम. णालय यांनी दनाक १६/१२/२०१९ 

या प ा वय े वाय.सी.एम. णालय आवारातील वाढ व भटरखाना म.े वॉिलटे केटरस 

यांना चाल वणेस देणे कामी कळ वणेत आले आहे. उपसंचालक नगररचना वभागकडून 

ा  झालेल े र. .४८.०५ ित चौ.फुट या मािसक भाडे दरान े६४५.६ चौ. फुटाकर ता र. . 

३१,०२२/- व ७६९.६८ चौ. फुटाकर ता र. .३६,९८४/-   ३१०२२+३६९८४= ६८,००६/- (अ र  

र. . आडुस  हजार सहा फ ) एवढे मािसक भाडे आका न म.े वॉिलट  केटरस यांना १ वष 

कालावधीसाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ (अ) माण ेमा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत  ६ म हने 
कालावधी कर ता, ता पुर या व पात “समुह संघटक” अिभनामा या एकूण २० 
पदांसाठ  एक त  मानधनावर  नेमणूक करणेकामी जा हराती ारे अज मागवून लेखी 
पर ेसाठ  बोल व यात आले होते. यापैक   सदर पर ेसाठ  २०७  उमेदवार पा  ठरले 
असून, य ात ८९ उमेदवार प र ेसाठ  हजर होते. सदर ८९ उमेदवारांना लेखी 
पर ेतील गुण तसेच शै णक अहता व अनुभव या आधारे ा  झाले या गुणांचे 
आधारे गुणव ा याद  तयार करणेत आली आहे. याकामी गठ त केले या िनवड 
सिमतीन,े शासन वभागाने कळ वले या आर णानुसार एकूण २० “ समुह संघटक ” 

उमेदवारांची िनवड व १० उमेदवारांची ित ा याद  तयार करणेस  िशफारस केलेली 
आहे. समुह संघटक पदावर िनयु  करणेसाठ  िनवड सिमतीने िशफारस केले या 
उमेदवारांची अथवा आव यकता भास यास ित ा याद तील उमेदवारांची 
र. .१५,०००/-  अिधक वाहतुक भ ा र. .१,३००/- असे एकूण र. .१६,३००/- मािसक 
एकवट मानधनावर यांचे समवेत करारनामा क न यांना िनयु प  देणे व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणबेाबत वचार करण.े 

वषय .२७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क े ीस कायालय, व ुत वभागाकड ल तावा 
सोबत या प  अ (१ ते १५ ) मधील कामांचे िनयमानुसार व  िन वदा अट  
शत माणे संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत 
केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२८) सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .१/२०१६-१७ अ वये म.े टल इं ट ेटेड 

स ह सेस ा.िल. यांचे ॅ फक वाडन मदतणीस पुर व याचे १५० ॅ फक वाडन 
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मदतणीसां या कामकाजाचा कालावधी दनांक १६/०२/२०१९ ते दनांक १५/०२/२०२० 
पयत आहे. अदयापयत सं थेचे कामकाज चालू आहे. सदर सं थेचा कामकाज 
कालावधी दनांक १५/०२/२०२० रोजी समा  होणार आहे. सदर सं थेचे कामकाज 

करारना यातील अट  शत नुसार सु  आहे. ई िन वदा मांक १/२०१९-२० चे कामकाजाची 
या सुर ा वभागामाफत ता वत असून सदर या पुण होणेस वलंब लाग याची 

श यता नाकारता येत नाह . सदर िन वदे या कालावधी द.१५/०२/२०२० रोजी संपु ात येत 

अस याने व िन वदा येचे कामकाज ता वत अस यान े व सुर ेचे कामकाज 

अितमह वाचे अस यान े सदर कामकाजास पुढ ल तीन म हन े कालावधी क रता कंवा 
िन वदा क या पुण होऊन आदेश िनगत होईपयत मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तीन म हन े

कालावधीक रता मा. थायी सिमती यांचे मा यतेन े न वन करारनामा करणेत येऊन 

यानुसार कामाची न यान े अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल तीन म हन े कालावधी 
क रता हणजेच दनांक १६/०२/२०२० ते दनांक १५/०५/२०२० पयत कंवा िन वदा या 
पुण होऊन आदेश िनगत होईपयत मुदतवाढ देणे व तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचे 

कड ल पञ .काक/३/का व/१५४/२०१८ दनांक २८/०६/२०१८ व प  .काक/४/का व/ 
३४०/२०१९ दनांक ०८/०८/२०१९ अ वय ेन वन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे 

मुळ वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .४,७६०/-  तावात नमुद के या माण े

कमान वेतन अदा करणेस व या पुढे जानेवार  व जुलैम य ेहोणा-या कमान वेतन वाढ स 

कामगार क याण वभागान े कळ व या माण े य  या तारखेपासून दरवाढ लाग ू

करणेस, कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२९)  सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .३/२०१६-१७ अ वये म.ेसैिनक इंटेिलज स 
िस युर ट  स ह सेस ा.िल. यांचे मनपाचे शाळांचे सुर ेकामी ३१६ रखवालदार 

मदतणीसां या कामकाजाचा कालावधी १६/०२/२०१९ ते १५/०२/२०२० पयत आहे. 
अदयापयत सदर सं थेचे कामकाज चालू आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी 
१५/०२/२०२० रोजी समा  होणार आहे.  सदर सं थेचे कामकाज करारना यातील अट  

शत नुसार सु  आहे. ई िन वदा मांक २/२०१९-२० चे कामकाजाची या सुर ा 
वभागामाफत ता वत असून सदर या पुण होणेस वलंब लाग याची श यता 
नाकारता येत नाह  सदर िन वदे या कालावधी द.१५/०२/२०२० रोजी संपु ात येत अस यान े

व िन वदा येचे कामकाज ता वत अस यान े व सुर ेचे कामकाज अितमह वाचे 

अस याने सदर कामकाजास पुढ ल तीन म हने कालावधी क रता कंवा िन वदा क या पुण 

होऊन आदेश िनगत होईपयत मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तीन म हने कालावधीक रता 
मा. थायी सिमती यांचे मा यतेन े न वन करारनामा करणेत येऊन यानुसार कामाची 
न याने अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल तीन म हने कालावधी क रता हणजेच दनांक 

१६/०२/२०२० ते दनांक १५/०५/२०२० पयत कंवा िन वदा क या पुण होऊन आदेश िनगत 
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होईपयत मुदतवाढ देण े व तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचे कड ल पञ 

.काक/३/का व/१५४/२०१८ दनांक २८/०६/२०१८ व प  .काक/४/का व/३४०/२०१९ दनांक 

०८/०८/२०१९ अ वय े न वन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ वेतन 

र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .४७६०/-  तावात नमुद के या माण े कमान वेतन 

अदा करणेस व या पुढे जानेवार   व जुलैम य े होणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार 

क याण वभागाने कळ व या माण े य  या तारखेपासून दरवाढ लाग ू करणेस, 

कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े  

वषय .३०)  सुर ा वभागाकड ल ई िन वदा सुचना .२/२०१६-१७ अ वये मे.नॅशनल िस युर ट  
स ह सेस यांचे मनपाचे िमळकतींचे सुर ेकामी ८७५ रखवालदार मदतनीसां या 
कामकाजाचा कालावधी दनांक १६/०२/२०१९ ते दनांक १५/०२/२०२० पयत आहे. 
अदयापपयत सदर सं थेचे कामकाज चालू आहे. सदर सं थेचा कामकाज कालावधी 
दनांक १५/०२/२०२० रोजी समा  होणार आहे.  सदर सं थेचे कामकाज 

करारना यातील अट  शत नुसार सु  आहे. ई िन वदा मांक २/२०१९-२० चे कामकाजाची 
या सुर ा वभागामाफत ता वत असून सदर या पुण होणेस वलंब लाग याची 

श यता नाकारता येत नाह  सदर िन वदे या कालावधी द.१५/०२/२०२० रोजी संपु ात येत 

अस याने व िन वदा येचे कामकाज ता वत अस यान े व सुर ेचे कामकाज 

अितमह वाचे अस यान े सदर कामकाजास पुढ ल तीन म हन े कालावधी क रता कंवा 
िन वदा क या पुण होऊन आदेश िनगत होईपयत मुदतवाढ देणे आव यक आहे. तीन म हने 
कालावधीक रता मा. थायी सिमती यांचे मा यतेन े न वन करारनामा करणेत येऊन 

यानुसार कामाची न यान े अनामत र कम घेणेत येऊन पुढ ल तीन म हन े कालावधी 
क रता हणजेच दनांक १६/०२/२०२० ते दनांक १५/०५/२०२० पयत कंवा िन वदा क या 
पुण होऊन आदेश िनगत होईपयत मुदतवाढ देणे व तसेच कामगार क याण अिधकार  यांचे 

कड ल पञ .काक/३/का व/१५४/२०१८ दनांक २८/०६/२०१८ व प  .काक/४/का व/३४०/ 
२०१९ दनांक ०८/०८/२०१९ अ वय ेन वन कमान वेतन दरानुसार अकुशल कामगारांचे मुळ 

वेतन र. .११,५००/- व महागाई भ ा र. .४७६०/-  तावात नमुद के या माण े कमान 

वेतन अदा करणेस व या पुढे जानेवार   व जुलैम य ेहोणा-या कमान वेतन वाढ स कामगार 

क याण वभागाने कळ व या माण े य  या तारखेपासून दरवाढ लाग ू करणेस, 

कामकाजाचे आदेश देणेबाबत व यापोट  येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत 
वचारकरण.े 

वषय .३१)    मना या इ भाग व ुत वभाग दघी काय े ातील धमनाथ अळ  च-होली, खोले वर 

अळ    च-होली, ल मीनारायणनगर, वडमुखवाड , चो वसावाड  व पर सरातील टलाईट 
कर ता वीजपुरव याचे वीजिमटरसाठ  म.रा. व. व.कं.िल यांस र. .३५,८७६/- (अ र  
र. .प तीस हजार आठशे शहा र फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२०.०१.२०२०  ते  द.२६.०१.२०२०   अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२५/२०२० द.११/०२/२०२० अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .३३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  कर ता  
महारा  शासनाचा “ब”दजा  ा  असुन यांना अनुदान ा  होत अस याने दर वष  
पु तके/ ंथ, खरेद  करणे आव यक आहे. वाचकां या व सभासदां या आवड नुसार 
कथा, कादंब-या, लिलत,ऐितहािसक, वनोद , आरो य, का य, धािमक, वषया या ३२० 
पु तकांची  “इ” े ीय कायालया माफत ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, कर ता 
पु तक  खरेद कामी  कोटेशन नोट स .१ जा. .भैसावा/का व/४२/२०१९, 

द.२७/१२/२०१९ अ वये िस द क न  दरप क माग वले असता ३ पुरवठा 
धारकांकडुन कोटेशन ा  झाले असून  शुभम सा ह य, अ पा बळवंत चौक, पुणे,   यांनी 
लघु म दरा माणे पु तकाचे छा पल कमतीवर जा तीत जा त  २१%   सुट दली 
आहे. यानुसार शुभम सा ह य, अ पा बळवंत चौक, पुणे, यांचेकडुन अट  व शत  नुसार 
ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  या शासन अनुदान ा  वाचनालयाक रता 

३२० पु तके थेट प दतीने खरेद  करणे कामी अंदाज े र. .७०,०००/- इतका खरेद  
खच अपे त आहे. मा. भाग सिमती सभा ठराव .४०  दनांक ०७/०२/२०२० अ वय े ी 
भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसर  या शासन अनुदान ा  वाचनालयाक रता ३२०  

पु तके थेट प दतीन ेखरेद  करण ेकामी अंदाज े७०,०००/- इत या कमतीची पु तक  खरेद  

करणेकामी सवानुमते मा यता ा  झाली आहे. सदरचा खच “पु तके व िनयतकािलके 

खरेद  ” या लेखािशषातून अदा कर यात येईल. तर  शुभम सा ह य, अ पा बळवंत चौक, 

पुणे, यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरा माणे ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, 

भोसर  कर ता ३२०  पु तके थेट प दतीन ेखरेद  करण ेकामी अंदाज े७०,०००/- ( अ र  र. . 

स र हजार फ  ) या  एकूण कमतीवर २१ % सुट देवून य  येणा-या कमतीची पु तके 

खरेद  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३४) मनपा या थाप य वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ ( १ 
ते ४ ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण ेअट स अिधन राहून 
संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .३५) मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ ( 1 ते 7  ) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन 
करण.े 
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वषय .३६) पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वतं  पोलीस आयु  कायालय द.१५/०८/२०१८  रोजी 
पासून सु  झालेल ेआहे.  मा.पोलीस आयु  पुणे शहर यांचेकड ल प   .पोआ/ पं.िच./काया/ 
३७२२/ २०१९,  द.२०/०८/२०१९ अ वय े पंपर  िचंचवड िनगड  पोलीस ठाण ेकाय े ासाठ  

गु हे अ वेषण युनीट २ चे कायालय म यवत  ठकाणी असणे आव यक आहे या 
अनुषंगाने स.ेनं.२१ यमुनाननगर िनगड  येथील अ ह यादेवी होळकर यायामशाळेची 
इमारत पोिलस आयु  पंपर  िचंचवड यांनी िमळणेकामी वनंती केलेली आहे. पोलीस 

आयु  यांचेकड ल  द.२०/८/२०१९ या मागणीनुसार मनपाचे  अट /शत , उप संचालक 

नगररचना दरानुसार व  िनयमानुसार वाजवी भाडे आका न ५ वषासाठ  पोलीस वभागाचे 

युनीट २ चे कायालयासाठ  भा यान ेदेण े बाबत वचार करणे.  

वषय .३७) थाप य बीआरट एस वभागात कायरत ी. ानदेव रामचं  जुंधारे कायकार  अिभयंता 
यांचेकडे कायालयीन कामकाजाक रता  MH-14 P 0416 (अँ बेिसडर) हे चार चाक  
वाहन देणेत आलेले आहे. सदरचे वाहन २० वष जुन ेअसून वारंवार नादु त होत 
अस यामुळे कामकाजात अडचण िनमाण होत आहे. कामकाज सुरळ तपणे हो याचे 

ीने नवीन वाहन उपल ध क न देणे आव यक आहे. थाप य बीआरट एस 

वभागाकड ल द.१६/१२/२०१९ चे तावा वय े ी. ानदेव रामचं  जुंधारे, कायकार  

अिभयंता ( था) यांचेकड ल वाहन .MH-14 P 0416 (अँबेिसडर) िनला खत करणेसाठ  व 

नवीन वाहन खरेद  करणेकामी मनपा या कायशाळेचा अिभ ाय घेणेबाबत ताव सादर 

केला होता. यानुसार मा.सह शहर अिभयंता, ( व/या)ं यांनी द.१४/०१/२०२० रोजी वाहन 

.MH-14 P 0416 (अँबेिसडर) हे वाहन कायम व पी बंद क न िललावान े िनल खत 

करणेबाबत व नवीन वाहन खरेद बाबत अिभ ाय दला आहे. सदर तावास मा.आयु  

यांनी द.०४/०२/२०२० रोजी मा यता दली आहे. म.ेह डा कं. यांचेकड ल Honda Amaze 

SMT Petrol- BS VI  हे वाहन शासनाकड ल िनणया माण े वाहन खरेद  कंमत 

र. .६,००,०००/- या मयादेत खरेद  करावी लागणार आहे. तर  Honda Amaze SMT Petrol 

हे चारचाक  वाहन खरेद  करणेकामी येणार  कंमत र. .६,००,०००/- या मयादेत वाहन 

खरेद या वेळ  येणा-या य  खचास व वाहन खरेद  के यानंतर आरट ओ पािसंग या 
वेळ  अदा कराव े लागणारे कर व त सम खच याकामी येणा-या य  खचास तसेच 

वाहनाची कंमत म.ेह डा कं. यांना अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३८) डाकपाल थेरगाव  यांनी  द. १२/०१/२०१९  या अजा वये थेरगाव ( गावठाण ) मनपा 
शाळा इमारतीतील ग े य कायालयाचे पा कग मधील एफआरपी केबीन .३ पो ट 
ऑफ स कायालयास  भाडे त वावर िमळणेबाबत वनंती केलेली आहे. थेरगाव 
प रसरामधील वाढ या लोकसं येचा वचार करता तेथे पो ट ऑफ स उपल ध होणे 
आव यक आहे.  तथा प थेरगाव प रसराम ये जागा उपल ध नस याकारणाने पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ग े य कायालयाचे पा कग इमारतीमधील जागा 
उपल ध क न देणेबाबत मागणी केलेली आहे.  पो ट कायालयाची तातड ची बाब 
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ल ात घेता मा.उपसंचालक नगररचना वभागाकडून ा  होणारे भाडे दराने महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ (ब) नुसार मा. थायी सिमती या  
मा यतेसाठ  वषयप  सादर करणे आव यक आहे. मा.उपसंचालक नगररचना 
वभागाकडून ा  झालेल े र. .३७.८७ ित.चौ.फुट या मािसक भाडे दरान े १४० चौ. 
फुटाकर ता र. .५,३०२/- एवढे मािसक भाडे आका न  ५ वष कालावधीसाठ  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ (ब) माणे  मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

वषय .३९) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/54/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण  क ांतगत भाग .८ मधील से टर नं.४ व ६  व उव रत  भागात 
आव यकतेनुसार न वन ेनेज लाईन टाकणेकामी म.ेसुयोगराज क शन 
िन.र. .37,49,832/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार आठशे ब ीस 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,38,132/- वर िन वदा 
दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .37,38,132/- पे ा 26.3% कमी हणजेच र. .27,55,003/- + रॉय ट  चाजस 
र. .11,700/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,66,703/- 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 य े

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 .४०) मनपा या थाप य उ ान मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ ( 1 ते 4 ) 

मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन 
करण.े 

वषय .४१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .53/02/2019-20 अ वये भाग . मधील 
िशव शाहू शंभो उ ानातील मोक या जागेत ज निेशयम हॉल बांधणे व इतर 

थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेएस.एस.साठे िन.र. .2,49,61,173/- (अ र  

र. .दोन कोट  एकोणप नास लाख एक  हजार एकशे याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .2,43,72,040/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .2,43,72,040/- पे ा 4.15% 

कमी दराने िन वदा ा  झालेली आहे. सन 2018-19 चे एस.एस.आर.  दरानुसार ा  
िन वदा वकृत यो य दरापे ा 7.75% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर 
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दराने हणजेच र. .2,33,60,600/- + रॉय ट  चाजस र. .4,40,923/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .1,48,210/- = एकुण र. .2,39,49,733/- 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 य े 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 .४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/4/2019-20 अ वये भाग .८ येथील 
इं ायणी डा संकूल येथील बॅडिमंटन हॉलचे मॅट ंग बदलणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.अ य मंजुभाऊ रोडे िन.र. .26,16,262/- (अ र  र. .स वीस लाख सोळा 
हजार दोनशे बास  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .25,99,950/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .25,99,950/- पे ा 26.16% कमी हणजेच र. .19,19,803/- + 
रॉय ट  चाजस र. .1,802/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .14,510/- = एकुण 
र. .19,36,115 /- 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 .४३)मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/2/2019-20 अ वये भाग .२      
बो-हाडेवाड  येथील जुनी धोकादायक शाळा इमारत पाडून या ठकाणी सां कृितक 
क  बांधणेकामी म.ेरामचं  ए टर ायझेस िन.र. .31,21,534/- (अ र  र. .एक ीस 
लाख एकवीस हजार पाचशे चौतीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .30,33,947/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .30,33,947/- पे ा 28.01% कमी हणजेच र. .21,84,138 /- + 
रॉय ट  चाजस र. .34,487/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .53,100/- = एकुण 
र. .22,71,725 /- 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 .४४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील ड े ीय कायालयाकड ल भाग .२६ सन 
२०१९-२० या अंदाजप कात नागर कां या मागणी व वकासा या ीने भांडवली 
अंदाजप कातील खालील कामांसाठ  तरतुद अपुर  पडत असून जलिनःसारण वषयक 
कामे करणे श य होणार नाह . यामुळे खाली नमुद केल े माणे वकास कामांना सन 
२०१९-२० या अिथक वषाम ये वाढ / घट करणे आव यक आहे.   

अ. ं . कामाचे नाव 
पान 
ं . 

अ. 

ं . लेखािशष 

सन2019-20 

ची मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०१९-२० 
साठ  एकूण 
आव यक 
तरतुद 

1 

 वाड . २६ पंपळे िनलख 
व वाकड येथील भाऊसाहेब 
कलाटेनगर व व णूदेवनगर 
येथे जलिनःसराण निलका 
टाकणे.  

429 4 भांडवली खच 8,32,640 22,00,000 - 30,32,640 

2 

 वाड . २६ पंपळे िनलख  

भागातील प रसरात 
जलिनःसराण निलकांची कामे 
करणे. 

429 3 भांडवली खच 23,32,640 - 22,00,000 1,32,640 

एकूण    31,65,280 22,00,000 22,00,000 31,65,280 
 

वर ल सव कामांक रता तरतुद वग करण कर यास तसेच  सदर कामावर दश वणेत 

आले या वाढ/घट र कमांची सन २०१९-२०  चे अंदाजप क  तपासणी केली असून 

यानुसार वाढ/ घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय .४५) मनपा या थाप य वभाग ड/ग मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ ( 1 ते 
09  ) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस यान े याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .४६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भागातील व वध वकास कामांसाठ  तावात 
नमुद केले या कामा समोर ल रका याम ये उ लेख केले या मे.इ ा कंग क ल टंग 
इं जिनअस ा.िल. या स लागाराची क प यव थापन स लागार हणुन नेमणुक 
करणेस व यांनी नमुद केले या लघु म दरानुसार १.९९% फ  (िन वदा पूव व िन वदा 
प ात करावयाचे कामासाठ ) अदा करणेस व यांचे सोबत करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .४७) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV3/1-2019-20 अ वय े पंपर  िचंचवड 
मनपामाफत न याने बांधणेत येणा-या थेरगांव व िचंचवड येथील तालेरा णालय 
इमारतीसाठ  आव यक या मतेचे सांडपाणी  या क  (ETP) उभारण े कामी 
म.ेनेने स इ पोटस यांचेकडुन िन वदा र. .३,८८,२०,०००/- ( अ र  र. .तीन कोट  
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अ याऐंशी लाख, वीस हजार फ  ) वर िन वदा दर ा  झाल ेआहेत. यानुसार सदर 

काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .३,८८,२०,०००/- पे ा  -०५.३५% कमी दरान े हणजेच 

र. .३,६७,४३,१३०/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  माणे 
यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस तसेच िन वदा अट  नुसार भाववाढ 

कलम लागु 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 यांचेसोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .४८) मनपाचे सन 2019-20 चे सुधा रत व सन 2020-21 चे मूळ अंदाजप क पु तक 
छपाई क न पुरवठा करणेकामी ई.िन.सु. .27/2019-20  अ वये लघु म िन वदाकार 

मे.जय गणेश ऑफसेट, पुणे यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण र. .9,40,000/- (अ र  
र. .नऊ लाख चाळ स हजार फ ) लघु म ा  झालेली असुन वकृत कर यात 
आलेली आहे. यां या समवेत करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात 
आलेला अस याने सदर अंदाजप क पु तक छपाई क न परुवठा करणेकामी हॊणारा 
खच एकूण र. .9,40,000/- चे अवलोकन करणे. 

 
वषय .४९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे िन वदा 

कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील (१ ते ६) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  
माणे लघ म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर दराने ठेकेदारास 

िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .५०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/129/2019-20अ वये भाग .२१ 
पंपर  मधील तपोवन मं दर प रसर, वैभवनगर, झुलेलाल घाट प रसर, डल स चौक 
प रसर व इतर प रसरातील  जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.देव 
क शन िन.र. .1,12,49,981/- (अ र  र. .एक कोट  बारा लाख एकोणप नास 
हजार नऊशे ए याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .1,12,12,298/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,12,12,298/- पे ा 25.77% कमी हणजेच र. .83,22,889/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .37,683/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .83,60,572/- 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 .५१) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/167/2019-20अ वये भाग .३२ 
म य े सुआशी हॉटेल ग ली, िशवाजी पाक व उवर त प रसरात जलिन:सारण 

यव थेम ये सुधारणा करण.े कामी मे. राहूल क शन िन.र. .59,99,964/- 

(अ र  र. .एकोणसाठ लाख न या नव हजार नऊशे चौस  फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .59,74,069/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .59,74,069/- पे ा 22.24% 
कमी हणजेच र. .46,45,436/- + रॉय ट  चाजस र. .25,895/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .46,71,331/- 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 .५२) मनपा या थाप य वभाग फ मु यालयाकड ल तावासोबतचे प  अ (१ ते ८) 
मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत ठेकेदाराबरोबर 
कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन 
करण.े 

 

वषय .५३) 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 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/३३५/२०२० 

दनांक –  १५/०२/२०२० 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .झोिनपु/ था/िन/का व/४९५/२०२० द.०५/०२/२०२० वषय .१० चे लगत)   
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( वषय मांक १५ चे लगत ) 
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( .उ ान/०२/का व/६६/२०२०, द.०६/०२/२०२० वषय .१८ चे लगत) 
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( .वायसीएमएच/७/का व/१६६/२०२०, द.०५/०२/२०२० वषय .२३ चे लगत)
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( .वायसीएमएच/७/का व/१७२/२०२०, द.११/०२/२०२० वषय .२४ चे लगत)
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( .ना वयो/१/का व/६९/२०२०, द.१२/०२/२०२० वषय . २६ चे लगत)
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( वषय मांक २७ चे लगत )
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( वषय .३४ चे लगत )
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( वषय .३५ चे लगत) 
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( वषय मांक ४० चे लगत) 
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( वषय .४५ चे लगत) 
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( वषय .४९ चे लगत) 
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( वषय .५२ चे लगत) 

 
 
 
 


