
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१८६८/२०१४ 

दनांक -  ०३/०१/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
    दनांक  ०७/०१/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 

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

दनांक ०७/०१/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० 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 रहावे, ह  वनंती. 
 

 

            आपला व ास,ू 

                                                                                                      
 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 - ९४ 

दनांक - ०७/०१/२०१४                    वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०७/०१/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

अ) दनांक २४/१२/२०१३ व ३१/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-९२)  

         सभावृ ांत कायम करणे. 
 

     ब) दनांक ३१/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-९३) सभावृ ांत कायम  

        करण.े 
 
वषय मांक- १) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१९/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, 

वाय.सी.एम. णालयाची थाप य वषयक व वध द तीु  व सुधारणांची कामे करणेकामी 
मे. वनायक एंटर ायझेस (िन.र. .२८,०१,०८६/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार 

शहाऐंशी) पे ा ३९.५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१७,७९,३९०/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 

राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ७/१/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक- २) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ अ. .४ अ वये, भोसर  सहल क  उ ान 

येथील िमनी टॉय ( ॅक ेन) भाडेत वावर देणेकामी एकुण 3 िन वदा ा  झा या असुन 

यापैक  मे.जी.बी.एंटर ायजेस या ठेकेदाराची ितवष 76,080/- या दराने आलेली िन वदा 
अंदाजपञ कय दरापे ा व ईतर ठेकेदारां या तुलनेने सवात जा त दराची अस याने 

मा.अित.आयु  यांनी मा यता दलेली आहे. मे.जी.बी.एंटर ायजेस यांचे दरानुसार सदर 

भोसर  सहल क  उदयान येथील िमनी टाँय ( ॅक ेन) भाडे त वावर 3 वष कालावधीसाठ  

देणेस व याकामी यांचेशी करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

(िन.र. .५०,००,०००/- [अ र  र. .प नास लाख]) 

( दनांक ७/१/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक- ३) पंपर  िचंचवड मनपा महासंघ यानी द.११/१२/१२ नुसार ना नफा ना तोटा कमचा-यांसाठ  मेड कल 

टोअर साठ  जागा मागणी केली होती. यानुसार वै कय अिध क यांनी वाय.सी.एम. तळ 

मज यावर ल पोिलस चौक  शेजार ल २० X १२ फुट या मोजमापाची खोली कमचार  महासंघास 

मेड कल टोअर चाल ू करणेसाठ  देणेबाबत िशफारस करणेत आली आहे. सहा यक आयु , भूिम 

जंदगी यांनी द.२४/०७/२०१३ अ वये प  .भू ज/१/का व/१५६/२०१३, द.२०/४/२०१३ 
प रप कानुसार पुढ ल कायवाह  करणेस कळ वलेनुसार उपसंचालक, नर व यांनी िनधा रत केले या 
मािसक भाडे दर र. .१३.५० ती चौ.फुट (सव मनपा करा यित र ) माण े ितमहा ११ म ह याचे 
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भाडे .३५,६४०/- व सेवाकर (१२.३६ %) माणे र. .४,४०५/- असे एकुण र. .४०,०४५/- 
(अ र  र. . चाळ स हजार पंचेचाळ स फ ) इतक  र कम आगाऊ भ न ११ म ह याचा भाडे करार 

क न घेतलेला आहे. तसेच जागेचा आदेश .ब /४/का व/८२७/२०१३, द.२५/११/२०१३ व ताबा 
दनांक २५/११/२०१३ रोजी देणेत आलेला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक ७/१/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक- ४) सन २०१४-२०१५ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबींची फ /शु क 

सोबतचे प  अ व ब माणे िन त कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ७/१/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय मांक-५) नािशक फाटा उ डाणपुल ते वाकड र यातील भाग .३ या कामाम ये (िन वदा 

.०३/२००९-१०) थायी सिमती ठराव .१६१२४ द.२९।११।२०११ अ वये सदर 
कामासाठ  य  होणारा भाववाढ खच दे यास मा यता दलेली आहे. तावात नमद ु
बाबींचा वचार करता सदर कामाक रता िन वदा अंितम होईपयत य   होणा-या 
भाववाढ फरक अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/१/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

 वषय मांक- ६) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .४१ 
अ वये, भाग .४१ मधील गांधीनगर झोपडप या म ये सुलभ शौचालया जवळ ल 
जुने १४ शौचालय पाडून २६ िस सचे दमजली शौचालय बांधणेकामी मेु .अिनकेत 
ए ट ायजेस (िन.र. .३४,०३,८४८/- [र. .चौ तीस लाख तीन हजार आठशे 
आ ठेचाळ स] पे ा १४.९७ % जा त) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . 
३९,१३,४०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील  िन वदा 
अट  शत  माणे मटे रयल या िनिधर त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी 
म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल 
या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता ू
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक ७/१/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ७) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२० अ वये, 
भाग .४१ मधील गु द नगर झोपडप या म ये जुने ०६ िस सचे शौचालय पाडून 

२६ िस सचे दमजली शौचालय बांधणेकामी मेु .अ व कार क शन 
(िन.र. .३३,९५,५१९/- [र. .तेहतीस लाख पं या नव हजार पाचशे एकोणीस] पे ा ६.४३ 
% जा त) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .३६,१३,८५१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील  िन वदा अट  शत  माणे मटे रयल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधी म ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहन यांचे ू
बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक ७/१/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- ८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३७ 
अ वये, जल े  .ड/१ ते ८ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  ठेकेदार  
प दतीने मजुर पुर वणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. .५६,२८,६३४/- [अ र  र. . 
छप न लाख अ ठावीस हजार सहाशे चौतीस] पे ा ५.३८७ % कमी) ( कमान 
वेतन दरानुसार) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७३ 
अ वये, जल े  .ड/९ ते १५ पा या या टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  
ठेकेदार  प दतीने मजुर पुर वणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. .३६,८०,८३५/- 
[अ र  र. . छ ीस लाख ऐशंी हजार आठशे प तीस] पे ा ५.३६८ % कमी) 
( कमान वेतन दरानुसार) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .३३ 
अ वये, ब भागांतगत जल े  .बी/१ ते बी/४ म ये वतरण यव थेम ये 
सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर (िन.र. . 
४२,०१,६३९/- [अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे एकोणचाळ स] पे ा 
१६.२३९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ११) ई-ग हन स वभागाकड ल मनपाचे दोन नवीन भाग (ई आ ण फ)चालू करणे 
साठ  UPS600VA Offline मागणी वचारात घेता यापूव चे ई-िन. .३०/१३-१४ 
अ वये ा  लघु म दरानुसार मे.एम.के एंटर ायजेस,पुणे-३० यांचे कडून ७० नग 
युपीएस दर र. .२,२५०/- ती नगा माणे खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
र. .१,५७,५००/- [अ र  र. .एक लाख स ाव न हजार पाचशे] चे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १२) मनपा या पुनावळे येथील पा याची टाक  भरणे कर ता वीज पुरवठा घेणे कामी 
र. .६,७५,३३०/- (अ र  र. .सहा लाख पं याह र हजार तीनशे तीस) १.३ % 
पयवे ण फ , अनामत र कम व इतर चाजस म.रा. व. व.कं.मया. यांना अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १३) 24 X 7 पाणी पुरव या या DPR या प यवहारा बाबत या कामासाठ  िनमाण 
भवन द ली येथे उप थत रहाणेस मा. आयु  यांचे त ड सुचनेनुसार पुणे–

द ली–पुणे असा वमान वास ी. वीण व ठल लडकत, कायकार  अिभयंता, 
जलशु द करण क , पाणीपुरवठा यांनी वखचाने केलेला अस याने यांना केलेला 
वास खच  र. .२३,१०७/- (अ र  तेवीस हजार एकशे सात) अदा करणेस तसेच 

सदरचा खच पाणीपुरवठा वभाग मु य कायालयाकड ल “ वासभ ा”या 
लेखािशषाकतून खच  टाक यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक- १४) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील 
अ. .२३ अ वये, वॉड .१० म ये अंजठानगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक 
कामांची देखभाल व द ती करणेकामी मेु . यंकटे रा क शन 
(िन.र. .७,४६,३९६/- [र. . सात लाख शेहेचाळ स हजार तीनशे शहा नव] पे ा 
३०.३३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .५,२०,०१४/- पयत 
काम क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर ू
कामाचा करारनामा क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १५) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .४ 
अ वये, वॉड .२९ मधील झोपडप ट म ये अंतगत थाप य वषयक कामांची 
द ती करणेकामी मेु . यंकटे रा क शन (िन.र. .६,५३,५४०/- [र. .सहा 
लाख ेप न हजार पाचशे चाळ स] पे ा ३१.६० % कमी) या ठेकेदाराकडुन 
िन वदा मजुंर दराने र. .४,४७,०२१/- पयत काम क न घे यास बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचे बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत ू
आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १६) मा. डा सिमती सभा द.१८/१२/२०१३ ठराव .६६ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने महारा  रा य कब ड  असो., पुणे ज हा कब ड  
असो. यांचे मा यतेने व ांती डा मंडळ, पंपळे सौदागर यांचे सहकायाने 
भाग .५५ रहाटणी, पंपळे सौदागर स.नं.७०, िशवाजी चौक ते काटे व ती 

रोड या ठकाणी माहे जानेवार  / फे ुवार  २०१४ म ये महापौर चषक रा य तर 
कब ड  पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .३५,३९,६०८/- चे खचास मा यता तसेच मैदान तयार करणे, टेज मंडप, 
टेबल, खु या यव था खच र. .७,९६,०००/- हा थाप य वभाग, संबंिधत 
भाग व व ुत, पकर, माईक यव था खच र. .२,००,०००/- हा व ुत 
वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
र. .२५,४३,६०८/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १७) मा. डा सिमती सभा द.१८/१२/२०१३ ठराव .६७ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने द पोटस कराटे-दो असोिशएशन, पुणे ड ट यांचे 
मा यतेने पुणे ज हा पो स कराटे असोिशएशन व युवा आधार संघाचे युवा 
कराटे ेिनंग सटर यांचे सहकायाने वॉड .१८ कवळे वकासनगर येथील 
म.न.पा. ाथिमक शाळेचे मैदान येथे माहे जानेवार  २०१४ म ये महापौर चषक 
ज हा तर कराटे पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .३,९४,८००/- चे खचास मा यता तसेच मैदान तयार करणे, टेज मंडप, 
टेबल, खु या यव था खच र. .१,००,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग 
व व ुत, पकर, माईक यव था खच र. .३०,०००/- हा व ुत वभाग 
संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
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र. .२,६४,८००/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १८) मा. डा सिमती सभा द.१८/१२/२०१३ ठराव .६८ नुसार, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा फुटबॉल असोिशएशन व वे टन इं डया 
फुटबॉल असो. यांचे मा यतेने व व.राजेश बहल पोटस ए ड सोशल फांऊडेशन, 
संत तुकारामनगर, पंपर  ४११ ०१८. यांचे सहकायाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

डा संकुल, संत तुकारामनगर, पंपर  ४११ ०१८ माहे जानेवार  / फे ुवार  २०१४ 
म ये महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व 
याकामी येणा-या र. .२९,८५,४२३/- चे खचास मा यता तसेच मैदान तयार 
करण,े टेज मंडप, टेबल, खु या यव था खच र. .१०,६०,०००/- हा थाप य 
वभाग संबंिधत भाग व व ुत, पकर, माईक यव था खच र. .७,५०,०००/- 
हा व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत 
खच र. .११,७५,४२३/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- १९) मा. डा सिमती सभा द.१८/१२/२०१३ ठराव .६९ नुसार, मा.काया य , पुना 

ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिशएशन यांनी द् .२५/११/१३ चे प ा वये 
पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन माफत सन ् २०१३-१४ म ये 
घे यात येणा-या इंटर ऑ फसेस पोटस कॉ पी टशन क रता ५ खेळांचे 
पधासाठ  र. .८८,१००/- आिथक पुर कार देणेकामी कळ वले आहे.  पुना 
ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन माफत सन ् २०१३-१४ म ये 
घे यात येणा-या इंटर ऑ फसेस पोटस कॉ पी टशन क रता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकडून ५ खेळांचे पधासाठ  र. .८८,१००/- आिथक पुर कार 
देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- २०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ 

मधील अ. .९२ अ वये, उ कषा लास प रसरात व अंतगत भागातील पा याचा 
िनचरा होणेसाठ  ठक ठकाणी पाईप टाकणे व न वन लॉक बस वणेकामी मे.देव 
कं शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार 
सातशे) पे ा २९.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१२,८६,९६७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- २१) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२ 

अ वये, भाग .१७ मधील चेस खड मु म, बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ीगणेश क शन (िन.र. .७,००,२७८/- [अ र  र. .सात लाख 
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दोनशे अ याह र] पे ा २२.८२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- २२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 

अ. .१८ अ वये, भाग .४ म ये िशवाजी व जजामाता पाक प रसरातील 
र यांचे कडेने पे हर लॉकचे फुटपाथ करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायजस 
(िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा 
३७.१८० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,४७,६४७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु   यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक- २३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 

अ. .२८ अ वये, भाग .४ म ये पुणानगर व िशवतेजनगर प रसरातील र यांचे 
कडेने पे हर लॉकचे फुटपाथ करणेकामी मे.आर.एम.ए टर ायजस (िन.र. . 
२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ३७.२८० 
% कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,४४,७०६/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड 
या तीनह  मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु   यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय मांक- २४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .०७ अ वये, भाग .५ मधील नेवाळेव ती व हरगुडेव ती मधील र ते 
खड मु माचे करणेकामी मे.पांडूरंग ए टर ायजस (िन.र. .३१,५०,८५८/- (अ र  

र. . एकतीस लाख प नास हजार आठशे अ ठाव न) पे ा ४०.०० % कमी 
सुधा रत दर ४०.०७ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१९,८२,७२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माणे भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहनु   यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक- २५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे वायसीएम णालयात पे डया क सजनची 

आव यकता अस याने सदरचे पद ६ म हनेचे कालावधीसाठ  एक त मानधनावर 
ता पुर या व पात हंगामी प दतीने भरणे आव यक आहे. सदरचे पे डया क 
सजन हे एक पद भरणेकामी वतमानप ात जा हरात िस द क न Walk In 

Interview प दतीने मुलाखती घेऊन आदेशाचे दनांका पासुन सहा म हनेचे 
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कालावधीसाठ  र. .70,000/- दरमहा एक त मानधनावर भरणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय मांक- २६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील 
अ. .१५ अ वये, आकुड  मैलाशु द करण क पा अंतगत भाग .१० म ये 
आव यकते नुसार जलिनःसारण निलका टाकणेकामी मे. ह .एम.मातेरे 
इ ा.इ. ा.िल. (िन.र. . ३५,०१,३६७/- [अ र  र. .प तीस लाख एक हजार 
तीनशे सदसु ] पे ा १६.६२९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- २७) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील 

अ. .४५ अ वये, कासारवाड  मैलाशु द करण क ांतगत पंपळे स दागर ते 
कासारवाड  मैलाशु द करण क ापयत ७०० मी.मी. यासाची राई झंग मेन लाईन 
टाकणे (चैनेज २५० ते ६५० मी.) कामी मे. ह .एम.मातेरे इ ा. ा.िल. 
(िन.र. .६९,८८,९१७/- [अ र  र. .एकोणस र लाख अ याऐंशी हजार नऊशे 
सतरा] पे ा २.४९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- २८) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील 

अ. .२७ अ वये, िचंचवड मलशु द करण क ांतगत व ानगर येथे आव यकते 
नुसार े नेज लाईन टाकणेकामी मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .३४,९९,८६२/- 
[अ र  र. . चौतीस लाख न या नव हजार आठशे बास ] पे ा २८.०० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- २९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागांतगत 18 

मा यिमक व ालये कायरत आहे. इय ा 10 वी पर ा माच 2013 या 
कालावधीत एस.एस.सी पर ेचे आयोजन केले असलेने पर ा क ावर व ाथ  
सं या वचारात घेता तातड ने इतर वदयालयातून बच उपल ध करावे लागतात 
तसेच सदरचे कामकाज हे एस.सी.सी पर ा कामकाज असलेने बच 
वाहतूक करणेकामी मा यिमक वदयालय पंपळे गुरव , मा यिमक वदयालय 
खराळवाड  तसेच मा यिमक वदयालय वाकड  यांनी बच वाहतुक साठ  कोटेशन 
न काढता तातड ने थेट प तीने खच केला असुन खचाचा तपिशल खालील 
माणे आहे.  

  
अ. . मा यिमक वदयालयाचे नाव एकुण खच 

र कम पये 

१ मा यिमक वदयालय पंपळे 
गुरव 

८,४००/- 

२ मा यिमक वदयालय 
खराळवाड  

३,०००/- 

३ मा यिमक वदयालय वाकड ३,०००/- 
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सदरचा खच मु या यापकांनी कोटेशन न काढता थेट प तीने वत: केला 
अस याने सदर या य  खचास व बील अदायगीस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय मांक- ३०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ांती योती सा व ीबाई फुले जयंती 

महो सव दनािनिम  द.३/१/२०१४ रोजी महा मा फुले पुतळा, पंपर  येथे व वध 
बोधना मक काय मांचे आयोजन कर यात आलेले आहे. या अंतगत या याते 

व कवी यांचे मानधन, रांगोळ , ले स बॅनर, चहापान, ना ा इ. यव थेसाठ  अंदाजे 
खच र. .२७,०००/- (अ र  र. . स ावीस हजार) अपे त आहे. सदरचा खच थेट 
प दतीने होणार असून यास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ३१) बी.जे.वै क य महा व ालय यांचेमाफत आयो जत कर यात आले या 40 या 

वा षक प रषदेक रता देणगी हणून र. .1,00,000/- (अ र  र. .एक लाख) अदा 
करणसे तसेच सदर प रसंवादासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 20 वै क य 
अिधका-यांना नामिनदिशत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ३२) मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी 

सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे 
रजा मंजूर स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ३३) करआकारणी व करसंकलन वभागास सन २०१३-२०१४ साठ  ठरवुन दलेले उ  

पूण करणेक रता िमळकतकर वसुलीकामी िश लक वसुलीचा कालावधी वचारात 
घेता व िन वदा येसाठ  लागणारा कालावधी वचारात घेऊन १५ वभागीय 

कायालयांक रता वतं  ०९ वाहने भाडेत वावर िन वदा न माग वता व करारनामा 
न करता ादेिशक प रवहन अिधकार , पुणे यांचेकड ल शास कय व इतर 

कायालयामधील वाहनांचे वापरासंबधीचे सन २००१ चे धोरणानुसार खाजगी वाहने 

भाडेत वावर घेणे व यासाठ  येणा-या य  खचाची बले अदा करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक- ३४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .७० 

अ वये, ब भागांतगत जल े  .बी/४ म ये बजलीनगर येथील उंच टा यांमधून 
होणा-या पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .३४,३१,३३५/- [अ र  र. .चौसीस लाख 
एकतीस हजार तीनशे प तीस] पे ा ११.९९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .२६ 

अ वये, ब भागांतगत जल े  .बी/६ म ये पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. . ३४,३१,३३२/- [अ र  
र. .चौसीस लाख एकतीस हजार तीनशे ब ीस] पे ा ११.८८९ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक- ३६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .८३ 

अ वये, ब भागांतगत जल े  .बी/८ ( भाग .४३) मधील पंपर नगर 
प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .४३,८८,३१२/- [अ र  र. . ेचाळ स 
लाख अ याऐंशी हजार तीनशे बारा] पे ा ११.८९० % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय मांक- ३७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .९० 

अ वये, ब भागांतगत जल े  .बी/५ ते बी/८ म ये वतरण यव थेम ये 
सुधारणा करणेसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. . 
४२,०१,६५०/- [अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार सहाशे प नास] पे ा 
१४.८८९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ३८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .१ 

अ वये, जल े  .१ मधील भाग .६ येथील मोशी जाधववाड  ह लगतचा 
२४ मी.ड .पी.र या या कडेने व उवर त ठकाणी ड .आय.जल वतरण निलका 
टाकणे कामी मे. वशाल िस हल कॉ ॅ टर (िन.र. .१,४०,०१,३७३/- [अ र  
र. .एक कोट  चाळ स लाख एक हजार तीनशे याह र] पे ा १६.०१९ % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ३९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .२९ 

अ वये, जल े  .१ मधील भाग .६ मोशी बो-हाडेवा़ड  म ये १८ 
मी.ड .पी.र या या कडेने व उवर त ठकाणी ड .आय.जल वतरण निलका टाकणे 
कामी मे. वशाल िस हल कॉ ॅ टर (िन.र. .६५,०४,८३१/- [अ र  र. .पास  
लाख चार हजार आठशे एकतीस] पे ा १७.८३९ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय मांक- ४०) म.न.पा.इमारतीमधील प या या पा याचे टा यांची शा ो  प दतीने 

व छतेकामी िन वदा कायवाह  चालू अस याने मा. थायी सिमती ठराव मांक 
४५९५ द.२५/३/२००८ अ वये महानगरपािलके या शाळा, कायालये,दवाखाने या 
ठकाणी असले या प याचे पा या या टा यांची साफसफाई करणेचे काम 
दले या मे.इं  इनो हेटस यांना द.२०/१२/२०१३ पासुन २ म हने अथवा िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक- ४१) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ बाब .२ अ वये, मनपा या 
उ ानामधील खेळणी द ती पेअरपाट पुर वणे व बस वणेकामी मेु .अ रहंत 
ड ल काप रेशन िल. (िन वदा र. .२०,९७,१००/- पे ा ०.१० % कमी दराने) 

[अ र  र. .वीस लाख स या नव हजार शंभर] या ठेकेदाराची सवात कमी दराची 
िन वदा वकृत करणेत आली असून सदर कामाक रता ३ वष कालावधीसाठ  
यांचेशी करारनामा क न घेणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 

वचार करणे. 
 
वषय मांक- ४२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .१० अ वये, भाग .११ यमुनानगर मधील टांग माग व दनेश सुपर माकट 
शेजार ल र याला पावसाचे पा यासाठ  आर.सी.सी. पाईप टाकणेकामी मे.साकळे 
असोिसए स (िन.र. .१७,४८,५२३/- (अ र  र. .सतरा लाख आ ठेचाळ स हजार 
पाचशे तेवीस) पे ा ३५.००९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 

११,९३,२०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक- ४३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .१९ अ वये, भाग .३ िचखली म ये व वध ठकाणी ना यावर नागर कांना 
जाणे येणेसाठ  माग करणे व आव यक या ठकाणी आर.सी.सी.पाईप सी.ड .वक 
करणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख 

चौ तीस हजार दोनशे सदसु ) पे ा ३४.९८९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .१५,९३,४०७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माण े व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ४४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .२७ अ वये, भाग .५ नेवाळे व हरगुडेव ती या भागात ॉम वॉटर व 
लाईन टाकणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .२१,००,८२५/- (अ र  

र. .एकवीस लाख आठशे पंचवीस) पे ा ३९.९९८ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. . १३,२३,५६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेमधील िन वदा अट  माण े व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक- ४५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .५५ अ वये, भाग .३ िचखली मधील रामदासनगर, पाट लनगर, सोनवणेव ती 
व इतर आव यक ठकाणी पावसा या पा याचा िनचरा होणेसाठ  आर.सी.सी. पाईप 
लाईन टाकणेकामी मे.साकळे असोिसए स (िन.र. .२१,००,८४०/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख आठशे चाळ स) पे ा ३६.९९० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१३,८९,९२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  

माण ेव िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ४६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .७२ अ वये, वॉड .१० अजंठानगर तुळजाईव ती येथील चेस, ॉसकट व ख डे 
खड मु म व बी.बी.एम.प दतीने भरणेकामी मे. ीकृ ण कं शन (िन.र. . 
१०,५०,४२०/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार चारशे वीस) पे ा ३२.९९९ % कमी)  
या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .७,३८,९८१/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या 
मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .५ अ वये, द वाड  ना या या िभंतीची उंची वाढवणे व नाला बेडची द ती ु
करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास 
हजार सातशे) पे ा ३३.३४९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१२,२५,२०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  

माण ेव िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ४८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .१७ अ वये, भाग .१६ मधील सुदशननगर प रसरालगत ना या या कडेला 
ओ यालगत दमजली संडास लॉक बांधणेकामी ु मे. ी कं शन (िन.र. . 
१७,५०,७५४/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे चोप न) पे ा १४.५०० % 

कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजरु दराने  र. .१५,७१,७३९/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या 
मटे रयल या िनधा रत 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 राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक- ४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .३६ अ वये, भाग .१६ आकुड  येथील पांढरकर व गंगाई उ ानाचे नुतनीकरण 
करणकेामी मे. ी कं शन (िन.र. .१२,५७,५८१/- (अ र  र. .बारा लाख स ाव न 
हजार पाचशे ए याऐंशी) पे ा ३०.०२९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .९,२३,९३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माण े व िनयमानसुार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .३७ अ वये, भाग .१५ द वाड  मधील अंतगत भागातील पा याचा िनचरा 
होणेसाठ  एकतानगर ना यापयत ॉम वॉटर करणेकामी मे. ी कं शन 
(िन.र. .२३,३२,३००/- (अ र  र. .तेवीस लाख ब ीस हजार तीनशे) पे ा ३३.३५० % 

कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१६,३२,२०२/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .४१ अ वये, भाग .८ व ानगर येथील यायामशाळेस लॅब टाकणे व छताचे 
सुशोिभकरण करणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .१७,५०,७०४/- (अ र  र. .सतरा 
लाख प नास हजार सातशे चार) पे ा १४.५०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .१५,७१,६९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माण े व िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .४८ अ वये, वॉड .१० अजंठानगर येथे ाथिमक आरो य क  बांधणेकामी मे. ी 
कं शन (िन.र. .१०,५०,४२०/- (अ र  र. .दहा लाख प नास हजार चारशे वीस) 

पे ा १०.४९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,८७,१४३/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार 
देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .८८ अ वये, आकुड  वॉड .१६ म ये कचीन टेलर ते गु देवनगर पयत 
टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी मे. ी कं शन (िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  

र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३३.३४९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,२५,२०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 

अ. .०२ अ वये, वॉड .१४ एम.आय.ड .सी. पं पंग टेशन ते भ -श  
चौकापयतचा र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे 
इ ा. (इं) ा.िल. (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार 
दोनशे सदसु ) पे ा २१.४०० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . 
१९,२६,४७१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 

करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 

अ. .०९ अ वये, वॉड .१४ मधील िनसगदशन सोसायट  ते पंपर  िचंचवड 
पॉिलटे नक व गणेश तलाव ते परमार पाक पयतचे र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इ ा. (इं) ा.िल.(िन.र. .२३,३४,२६७/- 
(अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे सदसु ) पे ा २१.५०९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१९,२३,७९९/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स 

अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करण.े 
 
वषय मांक- ५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 

अ. .२९ अ वये, वॉड .१४ से. .२६ मधील मुकबधीर शाळा ते शुभम पाक 
येथील र ता हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ह.एम.मातेरे इ ा. 
(इं) ा.िल. (िन.र. .२३,३४,२६७/- (अ र  र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ) पे ा २२.५३९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१८,९८,५५४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या 
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बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 

अ. .०८ अ वये, अ भागातील व वध मैदानांवर एफ.आर.पी. मुतार  मा हती 
फलक, खुच  व पा यासाठ  िसंटे स टा या बस वणेकामी मे.देव कं शन 
(िन.र. .१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
३३.२६९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,२६,६७३/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण े व 
िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 

अ. .०२ अ वये, भाग .४ कृ णानगर से.नं.२० लॉट नं.५ आर.सी.सी. 
िसमािभंत बांधणे व जॉिगंग ॅक तयार करणेकामी मे.शंकर पांडूरंग बजबलकर 
(िन.र. . १७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा 
२७.५५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१३,३१,८०१/- पयत 

काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेभाववाढ 
कलमानुसार व िनयमानुसार देय असले या कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 

अ. .३० अ वये, भाग .४ कृ णानगर से.नं.२० लॉट नं.८ आर.सी.सी. 
िसमािभंत बांधणे व जॉिगंग ॅक तयार करणेकामी मे.छोटेलाल चौ हान (िन.र. . 
१७,५०,७००/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सातशे) पे ा ३०.३० % 

कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१२,८१,२५०/- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार 
व कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ६०) र ते/गटर सफाई कामासाठ  नेमले या सं थांचे कामास मुदतवाढ देणेकामी ई-

िन वदा नोट स . ३/२०१२-१३ व मा. थायी सिमती ठराव मांक १७१४ दनांक 

३०/१०/२०१२ अ वये महानगरपािलके या आरो य वभागाकडे भाग तरावर दैनं दन 

र ते/गटर सफाई कामगार पुर वण ेकामासाठ  नेमणेत आले या तावा सोबतचे प -

‘अ’ म ये नमुद ६६ वयंरोजगार/बेरोजगार सहकार  सं थांकड ल एकूण ८३६ कामगार 
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र. .५,५००/- एक त मािसक मानधनावर उपल ध करणेकामी दनांक १/१२/२०१३ 

पासून न याने िन वदा कायवाह  अंितम होवून कामाचे आदेश देईपयतचे कालावधीसाठ  

मुतवाढ देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय मांक- ६१) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .७/२०१३-१४ बाब .९ अ वये, मनपाचे 

उ ोगनगर उ ान देखभाल कामी मे.इं दरा म हला वकास औ ोिगक सं था 
(िन वदा र. .११,३४,९००/- [अ र  र. .अकरा लाख चौतीस हजार नऊशे] पे ा 
३५.०० % कमी दराने) या ठेकेदाराची सवात कमी दराची िन वदा वकृत करणेत आली 
असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी ३ वषासाठ  येणारे खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक- ६२) महापािलके या े ाम ये व ह बाहेर खालील माणे न वन दर आका न शु क 

घेणेस व तपिशला म ये द तीु  हो यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
वषय मांक- ६३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .०१ 

अ वये, अ भाग अंतगत इमारती शाळा व ुतीकरण करणेकामी मे. व प 
इले कल & इं जिनय रंग (िन.र. .९,५२,२१४/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न 
हजार दोनशे चौदा] पे ा २४.९० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- ६४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .९९ 

अ वये, जल े  मधील भाग .१...६ येथील मोशी जाधववाड  ह लगतचा २४ 
मी.ड .पी. र या या कडेने व उव रत ठकाणी ड .आय.जल वतरण निलका 
टाकणेकामी मे. वशाल िस हल कॉ ॅ टर (िन.र. .३४,३१,१२०/- [अ र  
र. .चौतीस लाख एकतीस हजार एकशे वीस] पे ा १६.६६९ % कमी) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय मांक- ६५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .०३ 

अ वये, अ भाग अंतगत १३/१४ कर ता िचखली-तळवडे उप वभाग मधील 
दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती वषयक कामे करणेकामी मे.ऑ प 
इले क स (िन.र. .१३,८६,६६१/- [अ र  र. .तेरा लाख शहाऐंशी हजार सहाशे 

अ. . तपशील जुनेदर नवीनदर 

१ पंपर िचंचवडह तकोठेह (परतीचाआकारनाह ) र. . ११०/- र. . ११०/- 

२ ह बाहेर(परतीचाआकारनाह ) र. . १०/-
ित क.मी. 

र. .१०/-
ित क.मी. 

३ 

थांबाशु क(वे टंगचाजस) 
वाहनइ छत थळ पोहच यावर  १५ 
िमनीटांनीचालुकर यातयेतील. 

र. .३०/- िततास 
र. .३०/-
िततास 
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एकस ] पे ा ४०.६५९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय मांक- ६६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील 
अ. .११४ अ वये, ब भागातील जल े  .बी/८ ( भाग .४१ व ४२) मधील 
पंपर नगर प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  
पाईपलाईन टाकणे कामी मे. वशाल िस हल कॉ ॅ टर (िन.र. .३६,४१,१६९/- 
[अ र  र. .छ ीस लाख ए केचाळ स हजार एकशे एकोणस र] पे ा १४.९८९ % 

कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ६७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .११ 

अ वये, अ भाग अंतगत िनगड  गावठाण प रसरातील आव यकतेनुसार 
र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी मे.कुमार इले कल & े ड ंग कंपनी 
(िन.र. .१३,७८,४७०/- [अ र  र. .तेरा लाख अ याह र हजार चारशे स र] 
पे ा १६.७८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- ६८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील 

अ. .९३ अ वये, जल े  .१ मधील भाग .६ मोशी बो-हाडेवाड  येथील 
वतरण यव था मजबुत करणेसाठ  व इतर ठकाणी ड .आय.पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.सुरज कॉ ॅ टर (िन.र. .९३,२१,१४७/- [अ र  र. . या नव 
लाख एकवीस हजार एकशे स ेचाळ स] पे ा १६.०२० % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय मांक- ६९) मनपाचे वाय.सी.एम. णालयासाठ  आव यक स हर यं णा व टोअरेज यं णा 

खरेद  कामी ई-िन-स.ु .२३/२३-१/२/२०१३-१४ अ वये लघु म िन वदाकार 

मे.मोनाच टे नॉलॉजी ा.िल, पुणे-०४ यांचे आव यक स हर यं णा सा ह याचे 
दर एकूण र. .१९,४१,४००/- व टोअरेज यं णा सा ह याचे दर एकूण 
र. .१,८४,५००/- असे एक ीत एकूण र. .२१,२५,९००/- (अ र  र. .एकवीस 
लाख पंचवीस हजार नऊशे) दर वकृत क न, करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- ७०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागाकड ल माहे नो हबर २०१३ मधील अ यावत एकूण कामकाज वषयक 

गोषवारा अहवाल अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ७१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.९.१२.२०१३ ते द.१५.१२.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१३८/२०१३ द.३१.१२.२०१३ अ वये 

पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 



 18 

 
वषय मांक- ७२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१६.१२.२०१३ ते द.२२.१२.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी .मुलेप/१/का व/१३९/२०१३ द.३१.१२.२०१३ अ वये 

पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ७३) ीम.अिनता कोटलवार व ी. वजय बो डे, िस टम अँनािल ट यांनी I.T. 

ENABLED KNOWLEDGE MANAGEMENT या िश णास है ाबाद येथे 
उप थत राहणेसाठ  केले या वमान वासास तसेच यासाठ  झालेला वमान 
वास खच ी. वजय बो डे, िस टम अँनािल ट यांनी वत: केला अस याने 

सदरची र कम पये१९,७००/- ी. वजय बो डे, िस टम अँनािल ट यांचे नावे 
अदा कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/७/२०१३-१४ मधील 

अ. .६६ अ वये, भाग .५ भैरवनाथ खड मु माचे र ते करणेकामी मे.सी.एल. 
इं जिनअरस (िन.र. .१७,५०,६२१/- (अ र  र. .सतरा लाख प नास हजार सहाशे 
एकवीस) पे ा ३६.३६० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .११,६९,८००/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील 
िन वदा अट  माण ेव िनयमानुसार देय असले या मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा 
क न घेणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
 
 

                                                      
 नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
      पंपर  - ४११ ०१८ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/१८६८/२०१३ 

दनांक -  ०३/०१/२०१४ 
 

टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव 

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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प  ‘अ’ ( .-कर/मु य/५/का व/८८८/२०१३ द.१६.१२.२०१३ चे लगत) 

ताव : सन 2013 -  2014 या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन तीबाबत 
सन 2013-2014 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2014-2015 
क रता ता वत दर 

अ.
. कराचे नाव 

करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

र कम पये 1/- ते 
12000/- 13% 14% 13% 14% 

र कम पये 12001/- 
ते 30000/- 16% 17% 16% 17% 

1 सामा य कर  

र कम पये 
30001/- व यापुढ ल 24% 24% 24% 24% 

साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 
अ नशामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 

1ब 

मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 
2 मल वाह सु वधा लाभ 

कर करयो यमू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 
4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 2% 3% 
5 वशेष साफसफाईकर  

( फ  मॉ स,लॉ जंग 
बो डग,मंगल कायालय, 
सभागृह, णालय, 
हॉटे स, कॅ ट स, 
रे टॉरंट या व पा या 
िमळकतींस) 

करयो यमू यावर -- 2% -- 2% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 
 
अ. 
. कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2013-2014 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2014-2015 क रता 
ता वत दर 

1. िसनेमा   

अ) 500  पयत  कंवा  यापे ा  
जा त  बैठक  यव था (िस स) 
असणा-या िथएटरला  

ती दवस .250/- ती दवस .250/- 

ब) मराठ  िसनेमा  करमाफ  करमाफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर  ती दवस .350/- ती दवस .350/- 
2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
3. सकस (कॉ हल पे स) ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

7 नाटयगृहा 
वर ल कर 
(करमणूक 
कर) 

4. तमाशा   ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
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5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे (िथयटरमधील कंवा 
िथयटर यित र  येक 
योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

6. कु या / मु ीयु द  ती खेळास .50/- ती खेळास .50/- 
7. वर ल खेर ज इतर येक 
योगास (जर वेगवेगळे खेळ 

नसतील तर अशा येक दवसास 

ती दवस .100/- ती दवस .100/- 

 
ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + साफसफाई कर + 
अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2013-2014 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2014-2015 क रता 
ता वत दर 

1 माजी सैिनक व वातं य सैिनक 
कंवा  यांचे प ी यांचे वत: 
रहात असले या फ  एका िनवासी 
घरास सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

2 फ  म हलांचे नाव े असले या, 
वत: रहात असले या फ  एका 

िनवासी घरास सामा य करात सुट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

3 संपूण िमळकतकराची र कम 
आगाऊ भरणा-यां कर ता सामा य 
करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
1. वतं  न द असले या 

िनवासी वापरा या  
िमळकतीस - 10% र कम 
सूट  

2. बगरिनवासी / िम  / 
औ ोिगक /मोकळया 
जिमनी इ. िमळकतीस - 
5% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
1. वतं  न द असले या 

िनवासी वापरा या  
िमळकतीस - 10% र कम 
सूट  

2. बगरिनवासी / िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी 
इ. िमळकतीस - 5% र कम 
सूट 

 

 योजना सन 2013-2014 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2014-2015 क रता 
ता वत दर 

4 ीन ब ड ंग रेट ंग िस टम 
िमळकती  
बांधकाम परवानगी वभागामाफत 
देणेत येणा-या अंितम भोगवटा 
प ाचे वेळेस अंितम ीन ब ड ंग 
Certificate देणेत येणा-या 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 
3 Star Rating -  05%  सूट 

4 Star Rating -  08%  सूट 

5 Star Rating -  10% सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू 
मागणी तील देय सामा यकर 
र कमे या 
1 Star Rating -  05% सूट 

2 Star Rating - 08% सूट 

3 Star Rating - 10% सूट 
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िमळकतीस सामा य करात सूट 4 Star Rating - 12% सूट 

5 Star Rating - 15% सूट 

5 सामा यकर सवलत योजनेचा लाभ 
घेणेकामी दो ह  सहामाह ची 
थकबाक सह संपूण बलाची र कम 
एक र कमी आगाऊ भरणेची मुदत 
( बल िमळो अथवा न िमळो) 

दनांक 30 जून अखेर दनांक 30 जून अखेर 

 
6. ीन ब ड ंग रेट ंग िस ट म असले या िमळकती ीन ब ड ंग रेट ंग िस ट मनुसार देय 

असले या सामा यकर सवलत योजनेसह संपूण िमळकतकराची र कम आगाऊ भरणा सवलत 
योजनेचा लाभ घे यास पा  असतील.  उवर त योजनांना सामा यकर सवलत योजनांपैक  फ  
एकाच सवलत योजनेचा लाभ घेता येईल. 

 
क. करे र बाबींचे फ  / शु कांचे दर 

अ. 
. नाव 

सन 2013-2014 चे चिलत 
दर (स याचे) 

सन 2014-2015 क रता 
ता वत दर 

1 िमळकत ह तांतरण न द नोट स 
फ    

करयो यमू यावर 1% करयो यमू यावर 5% 

2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ    ती दाखला 5/- पये ती दाखला 100/- पये 
3 िमळकत उतारा    ती उतारा 10/- पये ती उतारा25/- पये 
4 शासक य सेवा शु क   ित बीलास 5/- पये  ित बीलास 100/- पये  

 

सह /- 
आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - 411 018. 


