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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१४१७/२०१८ 
दनांक - ०१/११/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०५/११/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा सोमवार, दनांक      
०५/११/२०१८ रोजी द ुपार १२.०० 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 ा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 – ८८ 
 
दनांक - ०५/११/२०१८                                वेळ – द ुपार १२.०० वाजता 

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

०५/११/२०१८ रोजी द ुपार १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

  ----------       
दनांक ३०/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८७)  
चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                  ----------                

वषय .१)   मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५३ द.१२/१०/२०१८ 
अ वये मनपाचा पंपर  वाघेरे गावातील जलतरण तलाव येथील प ह या 
मज यावर ल हॉल भागातील नाग रकां या मागणीनुसार म हला व पु षांसाठ  
योगा िश णासाठ  कै.िभकू वाघेरे पाट ल ित ाण या सं थेस ५ वष नाममा  
भाडेकराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

        ( द.०५/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .२)   मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/8/2018-19 अ वये सन २०१८-१९ 

कर ता भाग .१७ मधील मनपा महानगरपािलका इमारतींची दु ती करणेकामी 
मे.रेणूका कं शन िन.र. .50,11,810/- (अ र  र. .पं नास लाख अकरा हजार 
आठशे दहा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .49,04,075/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .49,04,075/- पे ा 32.97% कमी हणजेच 
र. .32,87,201/- + रॉय ट  चाजस र. .23,985/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .83,750/- = एकुण र. .33,94,936/- 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 
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िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०५/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .३)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/71/2018-19 अ वये भाग .८ 
से टर नं.१ हॉटेल हवेली मागील प रसरात व इ याद  ठकाणी फुटपाथ क न कलर 
पे ह ग लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.बालाजी 
क शन िन.र. .37,64,006/- (अ र  र. .सदोतीस लाख चौस  हजार सहा फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,98,212/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,98,212/- पे ा 14.00% कमी हणजेच र. .31,80,462/- + रॉय ट  चाजस 
र. .53,144/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .12,650/- = एकुण र. .32,46,256 /- पयत 
काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल 
व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू 
असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०५/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३३/२/२०१८-१९ अ वये . .१९ 

वा हेकरवाड  मधील व वध ठकाणी देखभाल दु ती सुधारणा व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.पी.जी कं शन िन.र. .४४,९९,७७७/-(अ र  र. . 
च वेचाळ स लाख न या णव हजार सातशे स याह र फ ) मधुन रॉय ट  व 

मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .४१,६८,५६४/- वर िन वदा दर माग वणेत 

आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .४१,६८,५६४/- पे ा 
२९.००% कमी हणजेच र. .२९,५९,६८०/- + रॉय ट  चाजस र. .१,४१३/- 
मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .३,२९,८००/- = एकुण र. .३२,९०,८९३/- 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 ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
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बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( द.०५/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालय, आरो य वभागामाफत ेञीय 

कायालय तरावर तातड ची व अ याव यक बाब हणुन घरोघरचा कचरा गोळा 
करणे व वाहतुक करणेकामी (Primary & Secondary waste collection) मे. 
एस.ट .मोटस यांना द.०१/०५/२०१८ ते द.३१/१२/२०१८ पयत मुदतवाढ चे ित 
मे.टन र. .९११/- वर ५% दरवाढ ित मे.टन र. .९५६.५५ माण य  खच 
अंदाजे र. .३१,००,०००/- होणार अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( द.०५/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .६) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे मंजुर व पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका िनयोजन िनयं णाखाली समा व  झाले या मंजुर वकास 
योजनेतील मौजे रहाटणी येथील स.नं.२८ प,ै २९ प,ै ३७ पै व ३८ पै मधील १२.०० 
मी. ं द र याचे े  भुसंपादनाने ता यात घेणेकामी ( याम ये भूसंपादन वशेष 

अिधकार  कळवतील ती नुकसान भरपाई र कम) तसेच यासाठ  आव यक ते 

सव ण, संयु  मोजणी करणे इ.अनुषंिगक मंजूर सह येणा-या सव खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

( द.०५/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 
वषय .७)  शासन िनणय ं .एनयुआर/२०१३/ . .३३८/न व-३३ मं ालय,मुंबई दनांक १८ 

फे ुवार  २०१४ अ वये महानगरपािलका प रवहन उप मातगत बस खरेद वर ल हॅट 
इ याद  कर व प रवहन उप मातील संचलन तूट  (operational losses) मुळे होणारा 
खच हा वत:चे उ प नातून संबिधत महानगरपािलकानी भ न काढण ेबंधनकारक 
राह ल असे नमूद अस याने पुणे व पंपर  िचंचवड मनपा अनु म े ६०/४० या 
माणात सचंलनतूट पी.एम.पी.एम.एल या सं थेस अदा कर त आहे. पुणे 

महानगरप रवहन महामंडळाने दनांक १७/१०/२०१८ चे प ा वये जा तीत जा त 
नाग रकांनी पी.एम.पी.एम.एल बसने वास कर यासाठ  नाग रकांना आक षत 
कर यासाठ  दर म ह यातील १ दवस पी.एम.पी.एम.एल बसेसमधून मोफत वास 
सवलत योजना सु  करणेबाबत कळ वले आहे. सदरची योजना अंमलात आण यास 

एका वषात १२ दवस सवलत द यास तेव या माणात संचलनतूट वाढणार असून 

या माणात मनपास जादाची र कम पी.एम.पी.एम.एल यांना अदा करावी 
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लागणार आहे. सदरची बाब आिथक व पाची व धोरणा मक अस याने सदर या 
वषयास मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

( द.०५/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .८) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .५६ द.२६/१०/२०१८ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ७९ यायामशाळा म.न.पा. 
प रसरात चाल व या जात असुन यापैक  ४८ यायामशाळा दरमहा र. .२,०००/- 
सेवाशु क त वावर मनपा प रसरातील सावजिनक सं था मंडळे यांना ११ म हने 
कराराने चाल व यास दले या आहेत. १६ यायाम शाळानंी मुदतवाढ साठ  अज 
केलेला आहे यापैक  स थतीत मनपा या सेवा शु कावर ल १५ यायाम शाळाचंी 
मुदत तावात तंभ ४ म ये नमूद केले माणे संपलेली असून सदर या सव 
यायामशाळा  संबधीत सं थे या ता यात आहेत. तावात नमूद केले या १५ 

यायाम शाळांना ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून 

देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास आदेशा या तारखेपासून पुढ ल मुदतवाढ 

देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.०५/११/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
 

वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .27/74/2018-19 अ वये भाग .८ 
से टर नं.११ व  १३ इ याद  ठकाणी र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण करणेकामी 
मे.बी.के.खोसे िन.र. .37,63,192/- (अ र  र. .सदोतीस लाख ेस  हजार एकशे 
या णव फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .36,79,436/- 

वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून 
र. .36,79,436/- पे ा 16.11% कमी हणजेच र. .30,86,679/- + रॉय ट  चाजस 
र. .14,841/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .68,915/- = एकुण र. .31,70,435/- 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 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 .१०) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/26/2018-19 अ वये 'ग' े ीय 

कायालयांतगत भाग .२३ थेरगाव म ये े नेज लाईन व चबसची देखभाल 



6 
 

दु ती व इतर आक मतपणे उ वणार  जलिनःसारण वषयक कामे करणेकामी 
मे.अरबाज इं जिन रंग ड िस ह ल क शन िन.र. .29,99,950/- (अ र  
र. .एकोणतीस लाख न या णव हजार नऊशे प नास फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,99,908/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,908/- पे ा 
26.09% कमी हणजेच र. .22,17,232/- + रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .22,17,274/- 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 .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/8/2018-19 अ वये भाग .४ 

दघी- बोपखेल  येथील व वध ठकाणचे चरांची व डांबर  र यांची दु ती 
करणेकामी मे. ब हरट दस िन.र. .41,72,527/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख 

बहा र हजार पाचशे स ावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .41,08,727/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .41,08,727/- पे ा 24.10% कमी 
हणजेच र. .31,18,524/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .63,800/- = एकुण र. .31,82,324/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 
व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच 
िन वदा अट ंनुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .१२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .37/5/2018-19 अ वये भाग .४ दघी 

म ये ठक ठकाणी पे हंग लाँक बस वणेकामी मे.सागर क शन 

िन.र. .41,76,298/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख शहा र हजार दोनशे 
अ ठया णो फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .40,74,241/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
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उपरो  ठेकेदाराकडून र. .40,74,241/- पे ा 12.60% कमी हणजेच 
र. .35,60,887/- + रॉय ट  चाजस र. .69,257/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .32,800/- = एकुण र. .36,62,944/- 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 यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .१३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .22/4/2018-19 अ वये भाग .६ मोशी 

येथील भाजी मंडईचा व तार करणे व इतर कामे करणेकामी मे.पांडुरेग 

एंटर ायजेस िन.र. .77,87,278/- (अ र  र. .स याह र लाख स याऐंशी हजार 
दोनशे अ ठयाह र फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .75,78,294/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .75,78,294/- पे ा 19.90% कमी हणजेच र. .60,70,213/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .79,884/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,29,100/- = एकुण 
र. .62,79,197/- 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 .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभाग यांचेसाठ  वायर मॅ े सेस गा ा 

खरेद साठ  इ  िन वदा सुचना .११/२०१७-१८ नुसार मे. टार फॅ स, िनगड  पुणे 
४४ यांचे . .५,८४,०४५/- हे लघु म दर ा  झालेले असुन सदरचे दर वकृत 
करणेत आलेले आहेत. यानुसार मे. टार फॅ स यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेत आलेला असून पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेला अस याने 
र. .५,८४,०४५/- (अ र  र. .पाच लाख चौ-याऐंशी हजार पंचेचाळ स फ ) खचाचे 
अवलोकन करण.े  
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वषय .१५) क े ीय कायालय मु यालयाचे तावात नमूद कामांचा द.२७/०९/२०१८ या 
मा.महापािलका सभेम ये उपसुचना ठराव .२७६ अ वये एकूण र कम पये 
५.४० कोट  अखच त िनधीमधून वग करणेबाबतचा  ठराव करणेत आलेला आहे.  
सदर या कामांची िन वदा या करणेकामी तावात नमुद केले या कामा या 
पुढे तरतुद  माणे वाढ करणेकामी मा.महापािलका सभा ठराव .२७६, 

द.२७/०९/२०१८ अ वये  वग करण करणेस मा यता देणते आलेली अस याने 
याचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .१६) पंपर  िचंचवड शहरातील अ त वातील व िनयोजीत १८.०० मी., २४.०० मी, ३०.०० 

मी, ४५.०० मी, व ६०.०० मी ं द र ते प रपुण वकिसत करणे या अिभयाना 
अंतगत त  स लागारां या नेमणुक बाबत जा हर कटन देशातील व रा यातील 

वृ प ात िस द क न ा  तावांपैक  पा ता व अहता ा  स लागारांची 
मनपाचे र ते प रपुण वकिसत करणे या अिभयाना या पॅनलवर तावात नमूद 
माणे नेमणुक कर यात आलेली असुन पॅनलवर नेमणुक झालेले स लागार व 
यांचे कडून िन वदे ारे ा  क.मी.र याचे ं द माणे येणा-या स लागार फ  

खचास तावात नमूद माणे मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .१७) मनपा या थाप य वभाग अ मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ     

(१ ते १७) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .१८) मनपा या थाप य वभाग क मु यालयाकड ल तावा सोबत या प  अ     

(१ ते ३) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभाग ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ       

(१ ते ४) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 

याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२०) 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 स अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा 
करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

वषय .२१) मनपा या ग ेिञय कायालयाचे थाप य वभागाकर ता अ थायी अ थापना या 
लेखािशषावर ल तरतुद माहे आ टोबर २०१८ ते माहे फे ुवार  २०१८ या 
म ह यांकर ता अ थायी अ थापनेवर ल कमचार  यांचे वेतन अदायगी कर ता तरतुद 
कमी पडत अस याने र. .१,००,०००/- तरतुद वाढवुन देणेकामी टायर यूब खरेद  
या लेखािशषातील एकुण र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) इतक  
र कम  अ थायी अ थापना या लेखािशषाम ये वग करणसे मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .२२) मनपा या ग ेिञय कायालयाचे शासन वभागाकर ता अ थायी अ थापना या 
लेखािशषावर ल तरतुद माहे स टबर २०१८ ते माहे फे ुवार  २०१८ या 
म ह यांकर ता अ थायी अ थापनेवर ल कमचार  यांचे वेतन अदायगी कर ता 
तरतुद कमी पडत अस याने र. .१,००,०००/- तरतुद वाढवुन वाढवून देणेकामी 
मा.अ य , ग भाग सिमती यांना खाजगी वाहन वापराबाबतचा खच अनु ेय 
करणेत आलेला असलेने “मा. भाग अ य  वाहन इंधन” या लेखािशषातील एकुण 
र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) इतक  र कम अ थायी अ थापना 
या लेखािशषाम ये वग करणसे मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

वषय .२३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपर नगर येथील डझेल शवदा हनी चाल वणे 
व िनगा देखभाल राखणेकामी मे.अजुन आधार म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  

सं था मया दत यांचेकडून ई-िन वदा नोट सला ा  झाले या लघु म (कमी क न 
दले या) दरानुसार र. .८७,९५०/- डझेल सह त ितमहा देणेकामी तसेच यांचे 
समवेत  करारनामा क न व अमनात र कम घेवून आदेशा या तारखे पासून तीन 
वष काम दे यास व येणा-या र. .३१,६६,२००/- (अ र  र. .एकतीस लाख सहास  
हजार दोनशे फ ) खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२४) पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये  
डॉ.अ वनाश वाचासुंदर कायकार  व त, (Managin Trustee), मोरया 
म ट पेशािलट  हॉ पटल, िचचंवड हे  मानसेवी  कान-नाक-घसा त  हणून सेवा 
करत आहेत. कणबधीर मुलांकर ता बोलता ये यासाठ  यांनी आ न मेड कल 
फ डेशन, िचचंवड या सं थेमाफत या णालयाम ये द.१८/९/२०११ पासुन पच 
थेरपी सु वधा उपल ध क न दलेली आहे. सदर सु वधाची मुदत द.२३/०९/२०१८ 
पयत वाढ व यास व यानुसार संबंधीत िश ण देणा-या दोन िश कांना येक  
दर महा र. .६०००/- ती माह या माणे द.२४/०९/२०१७ ते २३/०९/२०१८ 
पयतचे एक वषाचे मानधन र कम  अदा करणसे मा. थायी सिमतीने ठराव 
.३१८८ द.१८/९/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे.  सदर सं थेने ह  सु वधा 

पुढे सु  ठेवणे बाबत द.१२/१०/२०१८ या प ा वये वनंती केलेली आहे. तसेच 
सदरची बाब ह  सामा जक दायी व आहे. ज मजात कणबधीर मुलांकर ता बोलता 
ये यासाठ  सदर सं थेकड ल िश कांकडुन दे यात येणा-या सु वधाचा फायदा 
कणबधीर मुलांना होत आहे. ह  सु वधा स.९०० ते द.ु१.०० वाजेपयत दर 
आठव यात पाच दवस दे यात येत आहे तसेच सदर सं थेचे कामकाज 
समाधानकारक अस याने व सदर पच थेरपी सु वधा पुढे सु  ठेवणे कर ता  
आ न मेड कल फ डेशन,िचचंवड या सं थे या िश कांची एक दवस सेवा खंड त 
क न द.२५/९/२०१८ ते २४/०९/२०१९ या कालावधीस मुदतवाढ देणे व 
यानुसार दोन िश कांना अधवेळ काम के याब ल दरमहा येक  र. .६,०००/- 

(अ र  र. .सहा हजार फ ) असे एकूण र. .१२,०००/- (अ र  र. .बारा हजार 
फ ) सदर सं थेस मानधन अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/55/2018-19 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ांतगत भाग .१९ मधील आनंदनगर प रसरात इतर ठकाणी 
आव यकतेनुसार जलिनःसारण निलका टाकणे व जलिनःसारण वषयक सुधारणा 
कामे करणेकामी मे.र व एंटर ायजेस िन.र. .44,99,954/- (अ र  र. .च वेचाळ स 
लाख न या णव हजार नऊशे चोप न फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .44,99,912/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .44,99,912/- पे ा 17.91% कमी 
हणजेच र. .36,93,978/- +रॉय ट  चाजस र. . 42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .36,94,020/- 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 
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ि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 .२६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/132/2018-19 अ वये वॉड .२५, 
पुनावळे, ताथवडे भागातील ड .पी.र ते व इतर प रसरात जलिन:सारण निलकांची 
कामे करणेकामी मे र व एंटर ायजेस िन.र. .37,49,983/- (अ र  र. .सदोतीस 
लाख एकोणप नास हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .37,49,771/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार 
वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,49,771/- पे ा 19.08% कमी 
हणजेच र. .30,34,315/- + रॉय ट  चाजस र. .212/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .0/- = एकुण र. .30,34,527/- 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 .२७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/41/2018-19 अ वये भाग .३० 
मधील िस दाथनगर, गुलाबनगर, जयभीमनगर , महा मा फुलेनगर झोपडप ट  

प रसरात आव यक या ठकाणी जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणा करणेकामी 
मे र व एंटर ायजेस िन.र. .29,99,983/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख न या णव 
हजार नऊशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .29,99,983/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत 
काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,99,983/- पे ा 21.06% कमी हणजेच 
र. .23,68,187/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण 
र. .23,68,187/- 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 .२८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/48/2018-19 अ वये च-होली 
मैलाशु दकरण क ातगत भाग .१ िचखली व शेलारवा ती, सोनावणेव ती 
पर सरात आव यकतेनुसार भुयार  गटर निलका टाकणे कामी मे. वण क शन 
िन.र. .37,49,643/- (अ र  र. .सदतीस लाख एकोणप नास हजार सहाशे ेचाळ स 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,49,601/- वर 
िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  
ठेकेदाराकडून र. .37,49,601/- पे ा 27.09% कमी हणजेच र. .27,33,834/- + 
रॉय ट  चाजस र. .42/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,33,876/- 

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 .२९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१५.१०.२०१८  ते द.२१.१०.२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१६९/२०१८ द.३०/१०/२०१८ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .३०) ब े ीय कायालयाकड ल िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ अ वये जुना . .४९, 
५०, ५१, ५३ मिधल कचरा गोळा करणे व हल वणेचे कामकाज करणेसाठ  ७ 

वाहने( टपर क) पुर वणेकामी आदेश मांक ब ेआ/५/का व/१००७/१६ 

द.३१/१२/१६ अ वये ठेकेदार हणून मे. जय गणेश एंटर ायझेस यांची नेमणूक 

करणेत आलेली आहे. तथा प मा.आयु  सो. यांनी प  .आमुका/३/का व/ 
३०७/१७ द.२४/८/१७ अ वये वाढती लोकसं या, न वन भाग रचनेमुळे कचरा 
गोळा करणेकामी उपल ध असले या वाहनाचा फेर आढावा घेउन वाहने कमी पडत 
असलेस ता पुर या व पात आव यक वाहने स थतीत कायरत असले या 
ठेकेदाराकडून कंवा अ य एज सीकडून मंजूर िन वदा दराने उपल ध क न यावीत 
असे िनदश दलेले आहेत. यानुसार िन वदा नोट स .३/२०१५-१६ चा मंजुर दर 
मोशी डेपोसाठ  र. .५१३०/- व भोसर  डेपोसाठ  ४९००/- या वकृत दरानुसार 
कचरा गोळा करणे व वाहतूक क न कचरा थानांतरण क  भोसर  व मोशी येथील 
डेपोत टाकणे या कामासाठ  मे.जय गणेश एंटर ायझेस यांचेकडुन अितर  १ टपर 
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वाहन २ खेपा करणेसाठ  द.०१/०४/१८ पासून ३१/१२/१८ पयत अथवा नवीन 
िनवीदा या पुण होईपयत या पैक  थम येणा-या तारखेपयत या 
र. .१३,८५,१००/- अपे ीत खचास व या खेपा यितर  होणा-या जादा खेपा या 
होणा-या अितर  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३१) सन २०१८-२०१९ या मुळ अंदाजप कात भाग-३ म ये मु यमं ी सहाय ा िनधी  या 
लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली आहे.  या आिथक वषात 
केरळ पुर तांसाठ  मु यमं ी सहायता िनधी या लेखािशषावर भाग-३ म ये मनपा 
अिधकार / कमचा-यांचे वेतनातून १ दवसाचा पगार कपात करणेत आलेला आहे. 
व ती र. .१,०४,०१,०१२/-  इतक  आहे. आजतागायत मु यमं ी सहाय ा िनधी 
र. .९५,०४,२४६/-  अदा करणेत आलेले आहेत.  र. .८,९६,७६६/- अदा करणे बाक  
सदर र कम अदा करणेस तरतूद  अपूण आहे.  व सदर र कम अदायगीकामी 
भाग–३ अंदाजप कात जमा/खचात वाढ करणे आव यक आहे. लेखा वभागा माफत 

सन २०१८-१९ या अंदाजप कात मु यमं ी सहाय ा िनधीस  तरतूद  कर यात आलेली 
होती.  परंत ुकेरळ पुर त नैसिगक आप ीमुळे  जमा होणा-या र कमेपे ा सदर तरतूद 

र. .५,००,०००/- कमी पडत आहे. तर  सन २०१८-१९ या अंदाजप कात भाग -३ म ये 

जमा व खचास र.   ५,००,०००/- वाढ करणेबाबत महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 

कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतुद  .२(१) नुसार वग करण करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३२) भाग ं .१९ म ये ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहाचे नुतनीकरणाचे काम अंितम 
ट यात आहे. सदर े ागृहाचे अंतगत भीतींवर नाटक, लोककला, गायन इ याद  
े ातील िच े लावुन ना यगृहाचे शोभा वाढ वणे श य आहे. सदर वषयी      
द. २२।१०।२०१८ रोजी मा.आयु  व संबिधत अिधकार  यांचे समवेत सु िस द 
िच कार सुिनल शेगांवकर व वीण गांगुड यांची एक त चचा झाली आहे. सदर 
चचनंतर संबिधत िच कार यांनी यांची िच े मा. आयु  सो. व संबिधत अिधकार  
यांना दाख वली आहेत. सदरची िच े अ यंत उ कृ  दजाची आहेत. सदर करणी 
मा.आयु  व संबिधत अिधकार  यांनी सुच वले या वषयावर िच कार सुिनल 

शेगांवकर यांचेकडुन एकुण ४ िच ,े साईज- ८ फुट x ५ फुट (िच ाचे े मसह) साठ  
दरप क घेऊन पुढ ल आव यक कायवाह  करणेबाबत ठरले होते.  तर  यांस 
अनुस न सुिनल शेगांवकर, िच कार यांनी दरप क दले असुन ८ फुट X५ फुट 
साईजचे िच ासाठ  (िच ाचे े मसह) र. .२,५०,०००/- ित नग  जी.एस.ट . व 
इतर करािशवाय खच येईल असे यांनी कळ वले आहे. यानुसार एकुण ४ 
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िच ांसाठ  े मसह र. .१०,००,०००/- इतका खच जी.एस.ट . व इतर करािशवाय 
येईल. सदरचा खच “ वशेष योजना”या लेखािशषाअंतगत “ . ं .२४ (रामकृ ण मोरे 

ागृह) मधील रामकृ ण मोरे ना यगृहाचे नुतनीकरण करण”े (पान ं .४६, 

अ. ं .१६/१)  या कामातुन करणे श य आहे. सुिनल शेगांवकर, िच कार यांनी पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या सभागृहासाठ  व. बाळासाहेब ठाकरे व वांत वीर 
सावरकर यां या िच कृती यापुव  केले या आहेत. तसेच यांचा िच ां या े ात 
२५ वषापासुन हातखंडा अस यामुळे ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहात ४ िच े 
काढणेसाठ  काम थेट प दतीने करणेची तयार  दश वली आहे.  तर  वर ल बाबींचा 
वचार करता सदरचे काम वशेष व पाचे असलेने यांचा या े ातील अनुभव 
वचारात घेता ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहात ४ िच े (िच ाचे े मसह) 
काढणेसाठ  करारनामा क न थेट प दतीने काम देऊन करणेसाठ  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ मधील अनुसूचीतील करण ५ िनयम 
२(२) चे परंतुकेनुसार मा यता देणबाबत वचार करण.े  

वषय .३३)  भाग ं .१९ म ये ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहाच ेनुतनीकरणाचे काम अंितम 
ट यात आहे. सदर े ागृहाचे सीमािभंतवर अंतगत भागात ा फकल पेट ंग 
युरल काढुन ना यगृहाचे शोभा वाढ वणे श य आहे. सदर वषयी द.२२।१०।२०१८ 

रोजी मा.आयु  व संबिधत अिधकार  यांचे समवेत सु िस द िच कार सुिनल 
शेगांवकर व वीण गांगुड यांची एक त चचा झाली आहे.  सदर करणी मा. आयु  

व संबिधत अिधकार  यांनी सुच वले या वषयावर िच कार वण गांगुड यांचेकडुन 

दशनी भागा या सीमािभंती या अंतगत भागात ा फकल पेट ंग युरल करणेकामी 
दरप क घेऊन पुढ ल आव यक कायवाह  करणेबाबत या सूचना मा.आयु  सो. यांनी 
दले या आहेत. तर  यांस अनुस न वण गांगुड, िच कार यांनी दरप क दले असुन 

पेट ंग युरल रंग वणे साठ  र. .६००/- ित चौ.फुट जी.एस. ट . व इतर करािशवाय खच 

येईल असे यांनी कळ वले आहे. यानुसार य  जागेवर पाहणी केली असता सुमारे ६० 

मी X २ मी इतका सीमािभतींचा पृ भागावर काम करणे श य आहे. यानुसार १२० 

चौ.मी. हणजेच सुमारे १२९१ चौ.फुट साठ  र. .७,७४,६००/- इतका खच जी.एस.ट . व 

इतर करािशवाय येईल. सदरचा खच “ वशेष योजना”या लेखािशषाअंतगत “ . ं .२४ 

(रामकृ ण मोरे ागृह) मधील रामकृ ण मोरे ना यगृहाचे नुतनीकरण करण”े (पान 

ं .४६, अ. ं .१६/१)  या कामातुन करणे श य आहे.  वण गांगुड,  िच कार हे या े ात 

२७ वषापासुन कायरत आहे. ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहाचे सीमािभंतीवर ा फकल 

पेट ंग युरलचे काम पाच वष टकेल व यावर लँकर कोट ंग करणेत येईल असे कळ वले 
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आहे. तसेच सदर काम करणेसाठ  थेट प दतीने करणेची तयार  दश वली आहे तर  वर ल 

बाबींचा वचार करता सदरचे काम वशेष व पाचे असलेने यांचा या े ातील अनुभव 

वचारात घेता ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहात ४ िच े (िच ाचे े मसह) काढणेसाठ  

करारनामा क न थेट प दतीने काम देऊन करणेसाठ  महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ७३ मधील अनुसूचीतील करण ५ िनयम २(२) चे परंतुकेनुसार 
मा यता देणबाबत वचार करणे.  

वषय .३४) मनपाचे भोसर , जजामाता, थेरगांव, आकुड  व अजमेरा या णालया या ठकाणी 
मेड कल गॅसचे काम कर याकर ता महारा  शासन सावजिनक बांधकाम वभाग 
शासन िनणय मांक-खा ेस-२०१५/ . .२०९/र ते-९अ, मं ालय, मुंबई-४०००३२, 

दनांक २४/०१/२०१७ चे शासन िनणयास अिधन राहून प रिश -अ म ये 
स लागारांची वगवार  करताना मोठे क प-१० कोट  पे ा जा त कंमतीचे, म यम 
क प-५ ते १० कोट  कंमतीचे  व छोटे क प-५ कोट  पे ा कमी कंमतीचे 
हणजेच मोठे क प-१.५%, म यम क प-२.०% व छोटे क प-२.५% माणे 

M/s.Shashi Prabhu & Associates  यांना त  स लागार नेमणेकर ता व क पा या 
वगवार माणे स लागार फ  अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ध वंतर  वा य योजनेचा वाढता खचाचा 
आढावा घेऊन मनपा आ थापनेवर ल व िश ण मंडळातील िश कांना वै क य 
वमा योजना लागू करणेकामी मा यता देणेत आली आहे. यानुसार माहे माच 
२०१८ म ये म य थ नेमणूक कर ता िन वदा िस द कर यात आली होती. यास 

अनुस न ४ िन वदाधारकांनी या येम ये सहभाग घेऊन यांनी व हत मुदतीत 
सादर केले या कागदप ां या अनुषंगाने मे. सील यांनी पडताळणी क न ४ 
िन वदाधारकांचे गुणांकन केलेले आहे. यानुसार मे.के.एम.द तुर ा.िल. यांना 
सवात जा त गुणांक ा  झालेले आहेत. तर  मे.के.एम.द तुर ोकस ा.िल. यांना 
कमचार /अिधकार  यांचेसाठ  वै क य वमा योजना लागू करणेकामी 
मे.के.एम.द तुर यांची म य थ हणून नेमणूक स मा यता देणेत आलेली आहे. 
म य थ हणून नेमणूक झा यावर के.एम.द तुर इ शुरं स ोकर ा.िल. यांना 
IRDA या िनयमानुसार कोण याह  कारचा मोबदला देय राहणार नस याने यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

 



16 
 

वषय .३६)  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. 

वषय .३७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .32-18-2018-19 अ वये न वन भाग 

.२७ येथील रहाटणी येथील नखाते नगर रहाटणी फाटा व भागातील व 

प रसरातील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे.ब हरट दस िन.र. .33,82,559/- 

(अ र  र. .तेहतीस लाख याऐशी हजार पाचशे एकोणसाठ फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .33,19,909/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार वषयां कत काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .33,19,909/- पे ा 
17.51% कमी हणजेच र. .27,38,593/- + रॉय ट  चाजस र. .0/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .62,650/- = एकुण र. .28,01,243/- 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. 

                                                   
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                                      
                                                                   नगरसिचव                              
                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                      पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१४१७/२०१८  

दनांक – ०१/११/२०१८ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( . था/िन/अ-मु य/का व/५६/२०१८ द.२९/१०/२०१८ वषय .१७ चे लगत) 

 



18 
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( . था/िन/क-मु य/का व/५००/२०१८ द.३०/१०/२०१८ वषय .१८ चे लगत) 
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( . था/िन/क-मु य/का व/४९९/२०१८ द.३०/१०/२०१८ वषय .१९ चे लगत) 
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( .पाप/ु६/का व/२३८/२०१८ द.३०/१०/२०१८ वषय .२० चे लगत) 

 
 


