
 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/८/का व/१८३८/२०१३ 

दनांक-  २०/१२/२०१३ 
 
ित, 

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

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
   दनांक  २४/१२/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 
 
महोदय/महोदया, 
 

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

२४/१२/२०१३ 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 – ९२ 

 
दनांक- २४.१२.२०१३          वेळ- सकाळ  ११.00 वाजता 

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

२४/१२/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  

पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

अ) दनांक १०/१२/२०१३ व १३/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-९०)  

सभावृ ांत कायम करण.े 
 
ब) दनांक १७/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-९१)  

सभावृ ांत कायम करण.े 
 
वषय मांक- १) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१८/१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, 

िमिलंदनगर, पंपर  येथे झोपडप ट  पुनवसनासाठ  १४५६ गाळे बांधण े (या कामांतगत 

सदर क पास वीजपुरवठा करणेसाठ  २२/२२ के. ह .चे विचंग टेशन उभारणे) कामी 
मे.चैत य इंटर ायजेस (िन.र. .९१,८८,५३०/- [अ र  र. . ए या नव लाख अ याऐंशी 
हजार पाचशे तीस] पे ा ३२.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- २) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/१३-१४ मधील अ. .२८ अ वये, अ 

भागा अंतगत भाग ५ जाधववाड , कुदळवाड  प रसरातील आव यक ठकाणी 
र यावर दवाब ीची सोय करणेकामी मे.अबान इले क वकस (िन.र. . ९,५२,२३६/- 

[अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार दोनशे छ ीस] पे ा ४१.००० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करण.े 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .३४ अ वये, 

. .३६ मधील शांतीनगर वसाहतीम ये ट लाईट यव थेचे नुतनीकरण करणेकामी 
मे. वण इले कल स हस (िन.र. .१५,१०,४०६/- [अ र  र. .पंधरा लाख दहा हजार 

चारशे सहा] पे ा २१.७७० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .५ अ वये, 

िचखली तळवडे उप वभागातील शाळा डांगणावर काश यव था करण े कामी 
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मे.िसट लाईट पॉवर िस टम टे नॉलॉजीस (िन.र. .९,५०,५३९/- [अ र  र. . नऊ लाख 

प नास हजार पाचशे एकोणचाळ स] पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-१४ मधील अ. .१५ अ वये, अ 

भाग अंतगत व वध डांगणावर काश यव था करण े व नुतनीकरण करणेकामी 
मे.िसट लाईट पॉवर िस टम टे नॉलॉजीस (िन.र. . ९,४९,७२७/- [अ र  र. . नऊ लाख 

एकोणप नास हजार सातशे स ावीस] पे ा १५.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .४६ 

अ वये, वॉड .४४, ४५ अशोक िथएटर व पंपर  वाघेरे येथे वाढ व यासाची लाईन 

टाकणेकामी मे.एच.सी.लूंकड (िन.र. .८४,०२,९७४/- [अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख दोन 

हजार नऊशे चौ-याह र] पे ा १४.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयातील अितद ता वभागासाठ  

आव यक लागणार  उपकरणे/सा ह य खरेद कामी बायोमेड कल इं जिनअर व आय.सी.यू. 

इनचाज यांनी दले या अिभ ायानुसार/िशफारशीनुसार िन वदेतील आयटेम मांक- १, 
२, ४, ५ व ६  हे ा  झाले या लघु म ई-िन वदा दरानुसार (कमी क न दले या 
दरानुसार) तसेच उवर त िन वदेतील आयटेम िन वदाधारकांनी सादर केलेले लघु म ई-

िन वदा  दरानुसार करारनामा क न खरेद  कर यास व येणा-या र. . ८४,४२,९३०/- 

(अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख बेचाळ स हजार नऊशे तीस फ ) चे खचास मा यता  
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ८) मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल.मे.यूिनक डे टा फोस िस. ा.िल., मे. ीकृपा स हसेस 

मे.स य़ ी एंटर ायझेस ा.िल. मे.पुणे ज हा स.ुर.मंडळ पुण़े यांचे माफत मनपाचे 

िमळतींचे सुर ा यव थेकामी व मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल.मे.यूिनक डे टा फोस 

िस. ा.िल.,यांचे माफत वाहतूक यव थेकामी वाहतूक पोिलसांचे मदती क रता ॅ फक 

वाडन पुर वणेचे काम केले जाते. यांचे माफत तैनात केले या सुर ा र क, ॅ फक वाडन, 

यांना खालील त यात नमुद केले माण ेमुळ वेतन व वेळोवेळ  लागू होणारा महागाई 

भ ा व इतर भ  ेलागू करणेस व या पोट  होणा-या खचास मा यता देणे तसेच सुर ा 
र क, ॅ फक वाडन डॉग कॉड गैरहजर असलेस यांचे मासीक दरानुसार ित दन येणा-
या दरानुसार गैरहजर दवसांचे वेतन,झोपले या सुर ा र क, ॅ फक वाडन यांचे बाबत 

ित कमचार  ित दन र. .१००/- गणवेष प रधान न केले या सुर ा र क, ॅ फक वाडन 

यांचे बाबत ित कमचार  ित दन र. .५०/- नुसार दंड माहे जानेवार  २०१३ पासून वसूल 
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करणेस गैरहजेर चे माण कमी होणेचे ने गैरहजर दवसांचे वेतनावर ५ ट के 

अित र  दंड आकारणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
   

अ. . एज सी/सं था पदनाम सं या माहे जानेवार  २०१३ माहे जुलै २०१३ 

१ मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. सुर ा र क ११० ११४४८.८७ १३८६८.६९ 

२ मे.यूिनक डे टा फोस िस. ा.िल. सुर ा र क ११० ११४४८.८७ १३८६८.६९ 

३ मे. ीकृपा स हसेस सुर ा र क ११० ११४४८.८७ १३८६८.६९ 

४ मे.पुणे ज हा स.ु र. मंडळ पुणे सुर ा र क ३१ १२५४१/- १४४७५.८२ 

५ मे.एल.एम.सी.िस.फोस ा.िल. ॅ फक वाडन ६० ११११५.४१ १३६०४.९२ 

६ मे.यूिनक डे टा फोस िस. ा.िल. ॅ फक वाडन ४० ११११५.४१ १३६०४.९२ 

७ मे.स य़ ी एंटर ायझेस ा.िल. डॉग कॉड ०९ ११११५.४१ --------- 

( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ९) थाप य वभागाचे अित मण वरोध कायवाह साठ  वाहने पुर वणेकामी खालील माणे 

तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

अ  कामाचे नाव  
 पान 
.  अ. . 

सन 
२०१३-१४ 

तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 
तरतूद  

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ 

भाग १०५ बोपखेल 
मधील व वध ठकाणी 
अित मण वरोध 
कायवाह साठ  वाहने 
पुर वणे 

३०० ५१ ० १५००००० ० १५००००० 

२ 
बोपखेल वॉड  ६४ म ये 
अनािधकृत बांधकामे 
पाड याची वाहणे पुर वणे. 

३०३ ८० २५००००० ० १५००००० १०००००० 

 एकूण   २५००००० १५००००० १५००००० २५००००० 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- १०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील अ. .१८ अ वये, 

ेमलोक पाक येथील फुटपाथ करणेकामी मे.सोहम क शन ( ो.महेश हर शचं  

कसबे) (िन.र. .१३,९४,७०९/- (अ र  र. .तेरा लाख चौ-या नव हजार सातशे नऊ) पे ा 
३४.६६९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .९,५६,७३६/- 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 करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ११) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१५ अ वये, भाग 

.५५ रहाटणी येथील शाळा इमारतीची िसमािभंत बांधणेकामी मे.गणेश क शन 

(िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ३६.३६ % 
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कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,७१,७६४/- पयत काम क न घेणेस 

तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर 

करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- १२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, पंपर  

वाघेरे भाग .४५ म ये पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे करणेकामी 
मे.मोटवानी & स स (िन.र. .२८,००,२१६/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख दोनशे सोळा) 
पे ा ३७.०२ % कमी) (सुधार त दर) या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१८,५१,७५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव 

कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 

झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहनु  यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 

 ( दनांक २४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- १३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील काम .३३ 

अ वये, अ भाग िनगड  ािधकरण उप वभाग भाग .१४ भ  श  उ ान प रसरात 

आव यकतेनुसार नवीन उजाबचत करणा-या फट ंग बस वणेकामी मे.PVRS इले कल 

& इं जिनअस (िन.र. .९,४५,६७१/- [अ र  र. .नऊ लाख पंचेचाळ स हजार सहाशे 

ए काह र] पे ा ३.७७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक- १४) डा वभागाचे “ थायी आ थापना” या लेखािशषावर “मनपा पोह याचे तलाव देखभाल 

द तीु ” या लेखािशषावर ल एकूण तरतूद र. .१,४०,००,०००/- मधुन र. . ३५,००,०००/- व 

मैदाने खेळ डा सा ह य खरेद  या लेखािशषावर ल र. . ३५,००,०००/- यामधुन 

र. .३०,००,०००/- या माण ेएकुण र. .६५,००,०००/- तरतुद सुधा रत अंदाजप क मा य 

होईल तोपयत वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय मांक- १५) 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  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  सदरचे िन वदा कामास 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक- १६) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 

अ. .३५ अ वये, भाग .२ वेणीनगर येिथल मुत  हौ.सोसायट  व ीकृ ण 

हौ.सोसायट  व सहयोगनगर इतर ठक ठकाणी र या या कडेने ॉम वॉटर लाईन 

टाकणेकामी मे.के.कमलेश (िन.र. .२८,०१,०५३/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार 

ेप न) पे ा ३८.८३ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . १७,९९,०७४/- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माण ेभाववाढ 

कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय मांक- १७)  व ुत भुगयो (महसुली खच) वजदेयके अदा करणेसाठ  शु  अशु  जलऊपसा क  

( व ुत  वभाग) महसुली खच पंपीग टेशन वज बल ेया लेखा िशषाव न र. - २.०० 

कोट , तसेच नद या पा याचा आकार अदा करण े (महसुली खच) या लेखा िशषाव न 

र. -१.०० कोट  अशी एकुण र. -३.०० कोट .रक म वग करण करणेस मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 

                                                  प  'अ' नुसारवाढ व घट 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
वषय मांक- १८)  मनपा या झो.िन.प.ू थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .२७ 

अ वये, भाग .६४ मधील झोपडप ट  े ाम ये करकोळ द तीचीु  कामे करणेकामी 
मे. ड.एस.कुलकण  (िन.र. .१४,००,२९०/- [र. .चौदा लाख दोनशे न वद] पे ा १८.९०१ % 
कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .११,३५,६२१/- पयत काम क न घे यास 

बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनू  याचें बरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेत 

आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- १९)  मनपा या झो.िन.प.ू थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१३-१४ मधील अ. .१४ अ वये, 

भाग .६२ मधील िलंबोरेव ती झोपडप ट  म ये करकोळ द तीचेु  कामे करणेकामी 
मे. यंकटे रा क शन (िन.र. .१४,००,२९०/- [र. .चौदा लाख दोनशे न वद] पे ा 
२७.२७ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. . १०,१८,४३१/- पयत काम 

क न घे यास बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनू  यांचे बरोबर कामाचा 

अ. . उप लेखिशषाचे नाव 

अंदाजप क 

पानांक व अ.  

सन१३-१४ ची 
मुळ तरतुद 

 

   वाढ 

 

   घट 

सन २०१३-१४ क रता  

सुधा रत तरतुद 

१ पंपीग टेशन वज 
बल खच. १६५ /५ ३७.०० कोट       - २.०० कोट       ३५.०० कोट  

२ 
न द या पा याचा 
आकार १६५ /६ १४.००कोट        - १.०० कोट       १३.०० कोट  

३ 
पंपीग टेशन 
वज बले भुगयो.  १६७ /३ ८.५०कोट  

 ३.०० 

कोट  

-     ११.५० कोट . 

   ५९.५ कोट  

 ३.०० 

कोट  

 ३.०० कोट      ५९.५ कोट  
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करारनामा क न घेणेत आला असून, कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक- २०) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .१३ अ वये, भाग 

.५६ येथे र यांची हॉटिम स प दतीने डांबर करणाने द तीु  करणेकामी मे. लनसी 
क शन ा.िल.(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ०९.८९९ 

% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 

याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- २१) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .७४ अ वये, 

भाग .४८ तापक रनगर ीनगर येथील अमरद प कॉलनी व प रसरातील र ते 

डांबर करण करणेकामी मे. लनसी क शन ा.िल. (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  

र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा ०९.८९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- २२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .११/२०१३-१४ मधील अ. .१२ अ वये, 

. .४३ पंपर नगर जजामाता हॉ पीटल मधील व वध र यांचे डांबर करण करणे 
कामी मे. ह.एम.मातेरे इ ा चर (इं डया) ा.िल. (िन.र. .४९,०१,९१०/- (अ र  

र. .एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे दहा) पे ा २०.५०९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .४०,९१,४०६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माण े

डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट 

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

राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय मांक- २३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/१३-१४ अ. .४ अ वये, मनपा या 

शासक य इमारतीमधील व वध वनी ेपण यव थेची देखभाल द तीु  करणेकामी 
मे.अथव इले कल स वहसेस (िन.र. .८,०९,१३६/- [अ र  र. .आठ लाख नऊ हजार 

एकशे छ ीस] पे ा २.९४९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक- २४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .२/१३-१४ अ. .८ अ वये, मनपा या 

शासक य इमारतीमधील जिन संचाची तसेच फायर फायट ंगचे डझेल पंपसेटची वा षक 

प दतीने देखभाल द तीु  करणेकामी मे.अथव इले कल स हसेस (िन.र. . 
९,१२,५०३/- [अ र  र. .नऊ लाख बारा हजार पाचशे तीन] पे ा २.९५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करण.े 
 
वषय मांक- २५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/१३-१४ अ. .६ अ वये, भोसर  सहल 

क  येथे नवीन पोल उभे क न काश यव था करणेकामी मे.जगनाडे इले क स 

(िन.र. .९,५२,२०९/- [अ र  र. .नऊ लाख बाव न हजार दोनशे नऊ] पे ा ३०.९९० % 
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कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- २६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ अ. .७ अ वये, सन 

२०१३-१४ म ये मनपा या ब भाग काय े ातील उ ानात आव यकतेनुसार न वन पंप 

बस वणे व उ ानातील पंपाची/बोअरवेलची देखभाल द तीु  करणेकामी मे.ओम रेणुका 
इंटर ायजेस (िन.र. .६,००,२७८/- [अ र  र. .सहा लाख दोनशे अ याह र] पे ा 
३४.०५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- २७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ अ. .१ अ वये, सन 

२०१३-१४ म ये मनपा या क भाग काय े ातील उ ानात आव यकतेनुसार न वन पंप 

बस वणे व उ ानातील पंपाची/बोअरवेलची देखभाल द तीु  करणेकामी मे.ओम रेणुका 
इंटर ायजेस (िन.र. .६,५५,३९५/- [अ र  र. .सहा लाख पंचाव न हजार तीनशे 

पं या नव] पे ा २९.०५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- २८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१०/२०१३-१४ अ. .२ अ वये, सन 

२०१३-१४ म ये मनपा या ड भाग काय े ातील उ ानात आव यकतेनुसार न वन पंप 

बस वणे व उ ानातील पंपाची/बोअरवेलची देखभाल द तीु  करणेकामी मे.ओम रेणुका 
इंटर ायजेस (िन.र. .६,६६,६२६/- [अ र  र. .सहा लाख सहास  हजार सहाशे स वीस] 

पे ा ३३.०४९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 
वषय मांक- २९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .९ अ वये, . . २३, 

२४, २५, ४२ व ४३ मधील पोल प टंग करण े व कु पंग करण े व अनुषंिगक कामे 

करणेकामी मे.पी.एम.के.इले क स (िन.र. .७,४८,७६०/- [अ र  र. .सात लाख 

आ ठेचाळ स हजार सातशे साठ] पे ा ३८.९८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ३०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९ अ, अ. .१५ अ वये, भाग .२२ 

िचंचवडगांव या प रसरातील व वध चौकातील काश यव था कर याक रता LED 

हायमा ट दव े बस वणेकामी मे.यश इले ोलाईन (िन.र. . ७,४९,५०५/- [अ र  

र. .सात लाख एकोणप नास हजार पाचशे पाच] पे ा १४.९९० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करण.े 
 
वषय मांक- ३१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .२२ अ वये, 

वायसीएमएच णालयामधील हायमा ट द याची देखभाल द तीु  करणेकामी 
मे.पी.एम.के.इले क स (िन.र. .२,८०,५००/- [अ र  र. .दोन लाख ऐंशी हजार पाचशे] 
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पे ा ३०.०९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ३२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .२८ अ वये, मुंबई पुणे 

महामागावर ल हायमा ट द यांची/खांबाची वा षक देखभाल द तीु  करणेकामी 
मे.पी.एम.के.इले क स (िन.र. .५,७१,४०४/- [अ र  र. .पाच लाख ए काह र हजार 

चारशे चार] पे ा ३२.००० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक- ३३) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .४२ अ वये, ब 

भागांतगत िचंचवड उप वभागातील व वध इमारती ं मधील सी.सी.ट . ह . कॅमेरेची 
देखभाल द तीु  करणेकामी मे.पी.एम.के.इले क स (िन.र. .२,१४,३७३/- [अ र  

र. .दोन लाख चौदा हजार तीनशे याह र] पे ा २१.२०९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ३४) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .५० अ वये, रावेत 

कवळे उप वभागातील . .५२ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे फडर पलर, 

केबल पोल व फट ंगची वा षक देखभाल व द तीु  करणेकामी मे.हसन इले कल 

इं जिनअ रंग (िन.र. .७,४९,९९७/- [अ र  र. .सात लाख एकोणप नास हजार नऊशे 

स या नव] पे ा ४०.७२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 
वषय मांक- ३५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .५३ अ वये, भाग 

.२० िचंचवडेनगर मधील व वध चौकातील काश यव थेचे नुतनीकरण कर यासाठ  
LED हायमा ट दवे बस वणेकामी मे.यश इले ो लाईन (िन.र. . ७,४९,५०५/- [अ र  

र. .सात लाख एकोणप नास हजार पाचशे पाच] पे ा १४.५५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करण.े 
 
वषय मांक- ३६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .५६ अ वये, संत 

तुकारामनगर े ागृहातील विन ेपण यं णेचे चालन व देखभाल द तीु  करण ेकामी 
मे.पी.एम.के.इले क स (िन.र. .४,६७,६९४/- [अ र  र. .चार लाख सदसु  हजार 

सहाशे चौ-या नव] पे ा ३.५०० % जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ३७) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .५८ अ वये, मनपा 

भवन उप वभागीतल सो. हे. द यांचे वाकलेले/तुटलेले/गंजलेले/अपघाती पोल व ॅकेट 

बदलणेकामी मे.हसन इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .४,४९,७३७/- [अ र  र. .चार 
लाख एकोणप नास हजार सातशे सदोतीस] पे ा ३७.८१० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक- ३८) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .६१ अ वये, मनपा 
भवन उप वभागातील सो. हे. द यांचे पोल व फट ंगची द तीु  करणेकामी मे.हसन 

इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .४,४९,७३७/- [अ र  र. .चार लाख एकोणप नास 

हजार सातशे सदोतीस] पे ा ३९.८६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ३९) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .३५ अ वये, पंपर  

िचंचवड क व ड भाग ह तील वेगवेग या चौकात वाहतूक िनयं क द यांचे वा षक 

देखभाल दु ती करणेकामी मे.जे.पी. ॉिनक िस ट स (िन.र. . ६,६६,६५४/- [अ र  

र. .सहा लाख सहास  हजार सहाशे चोप न] पे ा २.४९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 

करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ४०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .९/२०१३-१४ अ. .४ अ वये, मनपा 

भवन उप वभागातील सो. हे. द यां या पोलचे जं शन बॉ स बदलणेकामी मे.हसन 

इले कल इं जिनअ रंग (िन.र. .४,४९,९९८/- [अ र  र. .चार लाख एकोणप नास 

हजार नऊशे अ या नव] पे ा ३१.७६९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ४१) मनपा या उ ान वभागाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ अ. .१ अ वये, थेरगांव बोट लब 

येथील िमनी टॉय रोड ेन भाडेत वावर देणेकामी एकुण 3 िन वदा ा  झा या असुन 

यापैक  मे.काजुदेवी एंटर ायजेस या ठेकेदाराची ितवष 70,500/- 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.काजुदेवी एंटर ायजेस यांचे 

दरानुसार सदर थेरगांव बोट लब येथील िमनी टाँय (रोड े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])  
 
वषय मांक- ४२) 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]) 
 
वषय मांक- ४३) RJ - 45 Connector खरेद  करणेकामी द.०६/११/२०१३ रोजी कोटेशन नोट स िस द 

कर यात आली होती या माणे यामधे एकुण ३ कोटेशन ा  झाली आहेत. 
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मे.एम.के.ए टर ाईजेस यांचे दर लघु म ा  झाले आहेत यांचे कडुन कने टर घेणेकामी 
एकुण र. .९०००/- एवढा खच येणार आहे. सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय मांक- ४४) 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 चालू 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 भाडे .३५,६४०/- व सेवाकर (१२.३६ %) माण े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.े 
 
वषय मांक- ४५) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१३-१४ मधील अ. .२ अ वये, 

जजानगर (आकुड ) येथे फायबर संडास लॉक बस वणेकामी मे.एस.एम. क शन 

(िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा २२.३६% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करण.े 
 
वषय मांक- ४६) मनपा या अ भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, अ 

भाग अंतगत िनगड  ािधकरण व आकुड  एम.आय.ड .सी. उप वभागाम ये व वध 

काय माक रता वा षक प दतीने विन ेपण, काश, व ुत व जनरेटर यव था 
करणेकामी मे.आर.वडनेते एँ ड स स (िन.र. .९,४९,३९०/- [अ र  र. . नऊ लाख 

एकोणप नास हजार तीनशे न वद] पे ा १.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ४७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 

अ. .३ अ वये, भाग .३ िचखली मोरे व ती समोर ल मनपा शाळेची उवर त इमारत 

बांधणेकामी मे.रेणूका कं शन (िन.र. .२८,०१,११८/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक 

हजार एकशे अठरा) पे ा २२.७७ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२२,७१,४६९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 



 12 

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

अ. .३२ अ वये, भाग .१३ िनगड  गावठाण मधील आ णाभाऊ साठे मारकामधील 

पधाप र ा क ासाठ  अ ावत फिनचर करणेकामी मे.के.पी. कं शन 

(िन.र. .३५,०१,२७७/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार दोनशे स याह र) पे ा 
३४.१०९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २४,२२,३७८/- 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   याचेंबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार 

करण.े 
 
वषय मांक- ४९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .४ अ वये, भाग 

.३६ लांडेवाड  मधील शांतीनगर आनंदनगर लांडेवाड  प रसरातील र यांचे डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .३५,०१,३४१/- (अ र  र. .प तीस 

लाख एक हजार तीनशे ए केचाळ स) पे ा २४.१९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा 
मंजुर दराने  र. .२७,८७,०८५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ५०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील काम .३५ 

अ वये, कासारवाड  उप वभागा अंतगत मनपा इमारतीम ये व ुत वषयक कामे 

करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. .७,६१,७३०/- [अ र  र. .सात लाख 

एकस  हजार सातशे तीस] पे ा २४.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय मांक- ५१) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील काम .५ अ वये, 

मोशी भाग .६ मधील से.४ व ६ मोशी गावठाण, नागे रनगर, िशवाजीवाड  इ. 

ठकाण या मधील खराब टलाईटचे पोल बदलणे व तीन वषाकर ता द यांची चालन, 

देखभाल व द तीु  करणेकामी मे. वमलाई इले क काप रेशन (िन.र. . १९,०४,७६१/- 
[अ र  र. .एकोणीस लाख चार हजार सातशे एकस ] पे ा २८.४५% कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करण.े 
 
वषय मांक- ५२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .६/२०१३-१४ मधील काम .३१ अ वये, 

भोसर  णालयातील व भोसर  मशानभुमीतील जिन ांची वा षक देखभाल द तीु  

करणेकामी मे. ीया इले क स (िन.र. .२,७१,११७/- [अ र  र. .दोन लाख ए काह र 
हजार एकशे सतरा] पे ा १२.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न 

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 



 13 

 
वषय मांक- ५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .८ अ वये, भाग 

.३७ महा माफुलेगर मधील महा मा फुले झोपडप ट  समोरचा र ता ं द करण क न 

डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. . ३७,४६,६४१/- (अ र  

र. .सदोतीस लाख शेहेचाळ स हजार सहाशे ए केचाळ स) पे ा २३.७७ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२९,९८,८६८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय मांक- ५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, भाग 

.३६ लांडेवाड  मधील भगतव ती गुळवेव ती प रसरातील र यांचे डांबर करण 

करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .४२,००,६४१/- (अ र  र. .बेचाळ स 

लाख सहाशे ए केचाळ स) पे ा २४.१९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .३३,४३,७३१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  

माण े भाववाढ कलमानुसार 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 घे यास मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 
वषय मांक- ५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .२६ अ वये, 

भाग .३२ सँड वक कॉलनी अंतगत ठक ठकाणचे र यांचे हॉटिम स प दतीने 

डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. (िन.र. .३०,००,०००/- (अ र  

र. .तीस लाख) पे ा २३.७७ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२४,०१,२४५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  

माण े भाववाढ कलमानुसार 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 घे यास मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 
वषय मांक- ५६) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .४/५८/२०१३-१४ मधील अ. .५२ 

अ वये, िचंचवड मलशु द करण क ांतगत भाग .२६ मोहननगर काळभोरनगर येथे 

आव यकतेनुसार े नेज लाईन टाकणेकामी मे.संजय कॉ टर (िन.र. . ३५,०१,१५२/- 

[अ र  र. .प तीस लाख एक हजार एकशे बाव न] पे ा २४.२३० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक- ५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, . .७ 

च-होली आबा टॉप ते वखार महामंडळ र ता डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.ली. (िन.र. .४९,०२,१०१/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख दोन हजार 
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एकशे एक) पे ा २४.१९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .३९,०२,०९७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  

माण े भाववाढ कलमानुसार 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 घे यास मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 
वषय मांक- ५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .६ अ वये, भोसर  

. .३३ गवळ नगर मधुन जाणा-या भोसर  आळंद  र याचे रा हले या ठकाणचे 

डांबर करणाने मजबुतीकरण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.ली. 
(िन.र. .२८,००,७०९/- (अ र  र. .अ ठावीस लाख सातशे नऊ) पे ा २४.१९ % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२२,२९,३७८/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण े भाववाढ कलमानुसार 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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय मांक- ५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, . .६ 

मोशी िशवाजीवाड  येथे ना यावर पूल बांधणेकामी मे. ी क शन 

(िन.र. .४९,०१,९३४/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख एक हजार नऊशे चौतीस) पे ा 
२७.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .३७,०६,३७७/- पयत काम 

क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार 

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 घे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय मांक- ६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .१३ अ वये, भाग 

.४८ मधील स ह नं.५६ येिथल १२.०० मी.ड .पी.र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  र. . अ ठावीस लाख एक 

हजार एकशे वीस) पे ा २१.५५ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२३,०७,३५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माण ेभाववाढ कलमानुसार 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 घे यास मा यता देणेबाबत 

वचार करण.े 
 
वषय मांक- ६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .१६/२०१२-१३ मधील अ. .२० अ वये, भाग 

.५३ चौधर  पाक व प रसरतील र यांचे डांबर करण करणेकामी मे. ल सी 
क शन ा.िल. (िन.र. .३५,०१,४०१/- (अ र  र. .प तीस लाख एक हजार चारशे 

एक) पे ा २२.९३ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. . २८,३३,४५६/- 
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पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील बाजारभाव कलमानुसार 

मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

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

यांचेबरोबर करारनामा क न घे यास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
वषय मांक- ६२) नगरसिचव वभागाक रता मे.टाटा मोटस िल. यांचेकडून नवीन टाटा सुमो (TATA 

Sumo Gold CX PS BS IV) थेट प दतीने खरेद  करणेस व याकामी येणारा खच 

र. .५,६७,५८२/- (अ र  र. .पाच लाख सदसु  हजार पाचशे याऐंशी फ ) चे खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 
 

वषय मांक- ६३) 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.े 

 

वषय मांक- ६४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .७/११८/२०१३-१४ मधील अ. .११२ अ वये, 

अ भागातील जल े  .अ/१ म ये िनगड  ािधकरण, आकुड  इ.भागात ठक ठकाणी 
हॉ हला चबर बांधणे व करकोळ द तीचीु  कामे करणेकामी मे. ी.सदगु  कृपा 
क शन (िन.र. .४२,०१,८६८/- [अ र  र. .बेचाळ स लाख एक हजार आठशे अडुस ] 

पे ा ३२.००० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत  वचार करणे. 
 

वषय मांक- ६५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या औ. .क . कासारवाड  वभागास सन २०१३-
२०१४ कर ता आव यक रॉ मटे रयल सा ह य खरेद कामी कोटेशन नो टस 
.२९/२०१३-१४ अ वये ा  लघु म दरप कधारक मे.भारती एंटर ायजेस 

यांचेकडून बाब .१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, 
२२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, 
४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५,  ४६, ४७, ४८ माणे एकुण ४७ बाबी रॉ मटे रयल 
सा ह य खरेद  करणेस व याकामी येणारा खच एकुण र. .५३,०८८/-चे खचास 
तसेच यांचेबरोबर करारनामा कर यास मा यता देणेबाबत  वचार करण.े 

 

वषय मांक- ६६) पंपर  औ ोिगक े ामिधल एफ २ लॉक मिधल खुली जागा . २२ व २३ मिधल ४००० 

चौ.मी े   फायर टेशन या सु वधा भुखंडाचे करारना यासाठ  सह द यमु  िनबंधक 

हवेली . १७ (Jt. Sub.Registrar, Haveli No. 17) यांनी न दणी अिधिनयम १९५८ अन.ु 

३६ नुसार सुच वलेली ( डमांड ा ट)र. . ३००।- मु ांक शु क व ( डमांड ा ट)र. . १००।- 

न दणी आकरणी र कम सह द यमु  िनबंधक हवेली . १७ यांना अदा करण ेआव यक 

आहे. सह द यमु  िनबंधक हवेली . १७ (Jt. Sub.Registrar, Haveli No. 17) यांना पंपर  

औ ोिगक े ामिधल एफ २ लॉक मिधल खुली जागा . २२ व २३ मिधल   ४००० 

चौ.मी े   फायर टेशन या सु वधा भुखंडासाठ  सुच वलेली ( डमांड ा ट)र. . ३००।- 

मु ांक शु क व ( डमांड ा ट)र. . १००।- न दणी आकरणी र कम वतं पण े सादर 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक- ६७) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .५१ अ वये, 

भाग .४८ मधील र ते खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने वकसीत करणेकामी 
मे. वजय क शन (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे ऐंशी] पे ा 
२९.२८९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६८) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .४१ अ वये, 

थेरगांव भाग .५० र याची द ती करणेकामी मेु . वजय क शन (िन.र. . 
७,००,२६८/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे अडुस ] पे ा २५.९८९ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 

करण.े 
 

वषय मांक- ६९) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१३-१४ मधील अ. .७६ अ वये, 

भाग .५९ सांगवी येथे मनपा या व वध काय मांसाठ  मंडप यव था करणे 
कामी मे.िस द  एंटर ायझेस (िन.र. .७,००,२८०/- [अ र  र. .सात लाख दोनशे 
ऐंशी] पे ा १७.५०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 

आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
 

वषय मांक- ७०) सन २०१३-१४ कर ता दवाळ अंक खरेद कामी म. पुनम एज सी, पुणे यांचेकडुन १७ 
सावजिनक वाचनालयाक रता येक  १०७ माणे एकुण १८१९ दवाळ अंक कोटेशन 
मागवून करारनामा न करता खरेद  करणेत आली असुन याचे बलाची एकुण र. . 
१,९४,९०५/ असुन २३%(र. .४४,८२८.१५)सुट वजाजाता बीलाची एकुण 
र. .१,५०,०७६.८५ पुणा कत र.  १,५०,०७७/- (एक लाख प नास हजार 
स याह र फ ) इतका खच करणेत आला आहे. सदर िन वदा प दतीने कोटेशन 
मागवून दवाळ अंक खरेद  करणे कामी य  झाले या र. .१५०,०७७/-चे खचास 
बील अदा करणेकामी काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७१) पंपर  िचंचवड शहराचे नांव कला व सां कृतीक े ात पुणे इंटरनॅशनल फ म 
फे ट वल २०१४ या मा यमातून आंतररा ीय तरावर जा यास मदत होणार आहे. 
आगामी काळात पुणे आंतररा ीय फ म फे ट वलमधील काह  िच पट आप या 
शहरात होणार आहेत. रा ीय, आंतररा ीय तरावर मनपाचे नांव व बोधिच ह 
दाख वणेत येणार असलेने जाह रात व पात सदर ायोजक व मनपाने 
वकारणेकामी र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) पुणे इंटरनॅशनल 

फ म फे ट वल यांना अदा करणेस तसेच येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 

अ. .११ अ वये, भाग .४ म ये कृ णानगर व महा मा फुलेनगर प रसरातील 
र याचे कडेने सरफेस गटस करणेकामी मे.झंुजार कं शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- 

(अ र  र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ३७.५५० % कमी)  या 
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,३६,७६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच 

िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या 
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मटेर यल या िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

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

सदरचे िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
 

वषय मांक- ७३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह ◌ीतील मृत जनावरे (गाय वग, हैस वग, घोडा, 
गाढव, उंट) उचल याचे व व हेवाट लाव याचे काम मे द लीवाला ड स स यांचे 

माफत करणेत येते. सदर कामकाजाची मुदत डसबर १३ अखेर संपु ात येत आहे. 

यानंतर व हेवाट  क रता महानगरपािलकेस पयावरणाचे ीने यो य अशी  वतंञ 

यंञणा उभी करण ेआव यक आहे. ता वत वतंञ यंञणा व ुत दा हनी असावी असे 

वभागा दारे ता वत केले आहे. यासाठ  वभागा दारे िन वदा िस द करणेत येणार 

आहेत. िन वदा या पुण होवून न वन ठेकेदाराची िनयु  होईपयत मे. द लीवाला ड 

स स यांना पुव चे दराने सदरचे  कामकाजासाठ  ६ म हने मुदत वाढ देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ७४) मनपाचे आरो य वभागासाठ  अन ेकेबल ७ िल. ला ट क ड टबीन वुइथ िलड 
खरेद कामी ई.िन.सु. . २१/२०१३-१४ चे जाह र कटन मुदतीत व बनचुक िस द 
के याने दै. टाई स ऑफ इं डया यांना र.  ५,६०,५८६/- (अ र  पये पाच लाख 
साठ हजार पाचशे शहाऐंशी फ ),दै. इं डयन ए स ेस यांना र. ३,०१,४००/-(अ र  
र.  तीन लाख एक हजार चारशे फ ), दै.लोकमत यांना र.  ३,७४४/- (अ र  
र.  तीन हजार सातशे च वेचाळ स फ ), दै.सामना यांना र.  २,४९६/-(अं र  
र.  दोन हजार चारशे शहा नव फ ) व दै.पुढार  यांना र. ४,५७६/- (अ र  चार 
हजार पाचशे शहा र फ ) या र कमा उपरो  वृ प ास अदा करणे आव यक 
असलेने या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७५) 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. 

 
वषय मांक- ७६) SECOND ANNUAL CONFERENCE ON SMART CITIES IN INDIAया 

कायशाळेम ये मागदशन कर यासाठ  नवी द ली येथे उप थत राहणेसाठ  
झालेला वमान वास खच ी.िनळकंठ पोमण, संगणक अिधकर  यांनी वत: 
केला अस याने सदरची र कम पये२१,५७८/- संगणक अिधकार  यांचे नावे अदा 
कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 

अ. .२३ अ वये, भाग .४ म ये नेवाळेव ती व हरगुडेव ती प रसरातील र यांचे 
कडेने सरफेस गटस करणेकामी मे.झुंजार कं शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  

र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ३८.५५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,०७,३५३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
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िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटेर यल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे 
िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१३-१४ मधील 

अ. .१ अ वये, भाग .४ म ये पुणानगर व िशवतेजनगर प रसरातील र याचे 
कडेने सरफेस गटस करणेकामी मे.झुंजार कं शन (िन.र. .२८,०१,१२०/- (अ र  

र. .अ ठावीस लाख एक हजार एकशे वीस) पे ा ३७.५५० % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  

िन वदा मंजुर दराने  र. .१८,३६,७६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 

िन वदेमधील िन वदा अट  माणे व िनयमानुसार देय असले या मटेर यल या 
िनधार त केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 

फरकाची र कम अदा/वसुल करण े बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहनु  सदरचे 
िन वदा कामास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ७९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.११.११.२०१३ ते द.१७.११.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 

यांनी .मुलेप/१/का व/१३१/२०१३ द.१९.१२.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८०) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.१८.११.२०१३ ते द.२४.११.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 

यांनी .मुलेप/१/का व/१३२/२०१३ द.१९.१२.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८१) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२५.११.२०१३ ते द.१.१२.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 

यांनी .मुलेप/१/का व/१३३/२०१३ द.१९.१२.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२.१२.२०१३ ते द.८.१२.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क 

यांनी .मुलेप/१/का व/१३४/२०१३ द.१९.१२.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा 
तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील सांगवी, येथील स.नं.६ येथे १५ 
द.ल.ली. मतेचे मैलाशु द करण क ाचे देखभाल द तीु या कामासाठ  NEERI 
या शासक य सं थेस स लागार फ  हणून एकुण १८.०० लाख (+) स हस टॅ स 
(लागू अस यास) अंदाजप कातील पयावरण वषयक कामे अंतगत पान. . 
४७६/१० या लेखािशषामधून अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८४) व ुत मु य कायालय वभागातील कमचार  वेतन व भ े प रिश  “अ” रजा वास 
भ ा  या लेखािशषाचे तरतूद र. . 4,80,000 /- (अ र  र. . चार लाख ऐंशी हजार 
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फ ) मधून र. .1,00,000/ -(अ र  र. . एक लाख फ ) प रिश  “अ” वासखच 
लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८५) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील अ. .१७ अ वये, 

अ भागातील िचखली-तळवडे उप वभाग भाग ३ मोरे व ती िचखली प रसरातील 

आव यक ठकाण या ट लाईट द यांचे नुतनीकरण करणे (सन १३/१४) कामी 
मे.अबान इले क वकस (िन.र. .१४,२८,३०२/- [अ र  र. .चौदा लाख अ ठावीस 
हजार तीनशे दोन] पे ा १८.००९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय मांक- ८६) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .८/२०१३-२०१४ मधील काम .२८ 
अ वये, अ भाग अंतगत १३/१४ कर ता िनगड  गावठाण उप वभाग मधील 
दवाब ी यव थेचे देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी ु मे.अबान इले क 

वकस (िन.र. .१३,९९,३२७/- [अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार तीनशे 
स ावीस] पे ा ३८.५०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 

देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ८७) आचाय अ े रंगमं दर, संततुकारामनगर, पंपर  १८ यामधील रंगम दरातील हॉल, 

जीना, गॅलर , तळमजला, पा कग, प रसर, संडास लॉक साफसफाईचे कामाची फेर 
िन वदा या चालू असून िन वदा या पूण होणेस काह  दवस कालावधी 
लागणार आहे. आचाय अ े रंगमं दर येथे रंगमं दरातील आरो याचा व व छते या 

ीने वर ल माणे साफसफाई व व छता ठेवणे आव यक असलेने दनांक 
१२/१/२०१३ चे तावा वये दनांक २१/४/२०१२ ते फेरिन वदा या पुण 
होईपयत चे कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा यता दली आहे. यानुसार 
मे.भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मयाद त, संततुकारामनगर, 
पंपर  १८. यांना पुव या मा य दरानुसार ित म हना र. .२८,१२८/- (अ र  
र. .अ ठावीस हजार एकशे अ ठावीस फ ) या माणे द.२१/४/२०१२ ते 
फेरिन वदा या पुण होईपयत चे कालावधीसाठ  करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

मांक-नस/८/का व/१८३८/२०१३ 

दनांक-  २०/१२/२०१३ 
 

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 िनवा
सी ि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   

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/- 

7 नाटयगृहा 
वर ल कर (करमणूक 
कर) 

2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
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3. सकस (कॉ हल पे स) ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
4. तमाशा   ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

 
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 नावे 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 
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 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 
िमळकतीस सामा य करात सूट 

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 

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. 

 


