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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१९१/२०१८ 
दनांक - २५/०१/२०१८ 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ३१/०१/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

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

३१/०१/२०१८ रोजी दुपार २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
   आपला व ासू,  

                                                                                         
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 
२)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – ४६ 
 

दनांक - ३१/०१/२०१८                                वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  

३१/०१/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

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

दनांक द. १७/०१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ४४)  
चा सभावृ ांत कायम करण.े 

------------ 
 
वषय .१) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ८८ दनांक 

१२/०१/२०१८ अ वये मनपाची डोळस तालीम यायामशाळा ह  यायामशाळा  
डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  – ३९ या सं थेस ११ म हने कराराने 
सेवाशु क त वावर चाल व यास दलेली आहे. सदर यायामशाळे या कराराची मुदत 
द.३१/१२/२०१३ रोजी संपु ात आलेली आहे.  सदर यायाम शाळा डोळस तालीम 
यायाम मंडळ, भोसर  ३९ या सं थे या ता यात आहे.  तर  मनपाची डोळस 
तालीम यायामशाळा ह  यायामशाळा डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  – ३९ 
या सं थेस दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर यांना ११ 
म हने कराराने चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

( दनांक ३१/०१/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

वषय .२)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 99 या तरतूद  अ वये खालील 

नमूद केलेले दर महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकतींवर सन 2017-2018 

क रता लागू केलेले आहेत.  तसेच शासनाचे िश णकर, रोजगार हमी कर व 

लोअरेज कराची वसुली शासनाने ठरवून दले या दराने शासनाचे क रता केली 
जाते.  
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                       सन 2018-2019 या सरकार  वषाक रता दनांक 20 फे ुवार  2018 पूव  करांचे दर 
ठर वणे आव यक आहे.  

                       अमृत योजने अंतगत शहराम ये 24 X 7 पाणीपुरवठा योजना राब व यात येणार 
आहे. तसेच भामा आसखेड व आं ा धरणामधून 300 एमएलड  पा याचा उपसा 
करणेकामी िसंचन पुन थापना अंदाजे र कम पये 236 कोट  तसेच पुनवसन खच 

र कम पये 70 कोट  शासनाला जमा करणेचा आहे.  सदर आं ा व भामा आसखेड 

धरणापासून पाईप लाईनने पाणी िचखली येथील जलशु द करण ( ता वत) क ापयत 
आणणेचा क पाचा खच सुमारे पये 500 कोट  येणार आहे.  उपरो  माणे 
महानगरपािलकेवर भ व यात र कम पये 806 कोट ंचा बोजा पडणार आहे.  

महापािलकेवर पडणारा बोजा काह  माणात भ न ये या या ीने पाणीपुरवठा 
लाभ कराम ये दुपट ने वाढ ता वत करणेत आलेली आहे.  

            पाणीप ट :  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 129 (1) (अ) म ये 

शहराला पाणीपुरवठा कर याची तरतूद कर यासाठ  महापािलकेस वाजवी वाटेल अशा 
यां या कर यो य मू या या ट केवार ने पाणीप ट  आकार याची तरतूद आहे.  

शहराम ये मीटर प दतीने महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागामाफत य  
पा याचे वापरानुसार पाणीप ट  आका न वसूली करणेत येते.  शहरा म ये काह  
िमळकती अशाह  आहेत क  यांना पाणी कने शन नाह , परंत ु यांना वतं  
कने शन घे या या ीने महानगरपािलके माफत पाणीपुरवठा लाईन टाकणेत आलेली 
असते.  उपरो  तरतूद  नुसार याक रता पाणी कने शन नसणा-या िमळकतींना 
िमळकत कराम ये पाणीप ट  कर आकारणी करता येईल.  या अनुषंगाने सन 2018-

2019 पासून पाणी कने शन नसणा-या िमळकतींना िमळकत कराचे बलात यांचे कर 
यो य मू याचे 5%  दराने पाणीप ट  कर लागू करणेबाबत ता वत केले आहे. 

            या अनुषंगाने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम 99 अ वये सन 

2018-2019 या व य वषासाठ  खालील माणे करांचे आ ण करे र बाबींचे 

फ /शु काचे दर ता वत कर यात येत आहे. 

            सन 2018- 2019 या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर  िन तीबाबत 
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अ. 

. 
कराचे नाव 

करआकारणी प दत 
कर यो य मू यावर 

सन 2017-2018चे चिलत 
दर (स याचे) 

सन 2018-2019क रता 
ता वत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर 

र कम पये 1/- 

ते12000/- 
13% 14% 13% 14% 

र कम पये12001/- 

ते30000/- 
16% 17% 16% 17% 

र कम पये30001/- 

व यापुढ ल 
24% 24% 24% 24% 

1ब 

साफसफाई कर कर यो य मू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर कर यो य मू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर कर यो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 मल वाह सु वधा लाभ कर कर यो य मू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर कर यो य मू यावर 4% 5% 8% 10% 

4 र ता कर कर यो य मू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 

वशेष साफसफाई कर 

(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 
पाणीप ट (पाणीकने शन 

नसणा-या िमळकतींना) करयो यमू यावर -- -- 5% 5% 

7 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 

 

अ. 

. 
कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2017-2018 चे 
चिलत दर (स याचे) 

सन 2018-2019 क रता 
ता वत दर 

8 

नाटयगृहा 

वर ल कर 
(करमणूक 
कर) 

1. िसनेमा   
अ) 500 पयत  कंवा  यापे ा 
 जा त  बैठक  यव था (िस स) 
असणा-या िथएटरला ती न 

ती दवस .250/- ती दवस .250/- 

ब) मराठ  िसनेमा    कर माफ  कर माफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर ती न ती दवस .350/- ती दवस .350/- 
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 2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

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(िथयटर मधील कंवा िथयटर 
यित र  येक योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

6. कु या /मु ीयु द            ती योगास .50/- ती योगास .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 2017-2018चे चिलत दर (स याचे) सन 2018-2019क 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 हलांचेनावेअसले या, 
वत: रहात असले या फ  

एका िनवासी 
घराससामा यकरातसुट 

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

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

3 

40% कंवा यापे ा जा त 
अपंग व असणा-या अंध, 

अपंग, मितमंद, कणबिधर व 
मूकबिधर यां या नावावर 
असणा-या िमळकतीस 

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 

4 

संपूण िमळकत कराची 
र कम आगाऊ भरणा -यां 
कर ता सामा य करात सुट 
देणे 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 

1.     वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस  - 10% र कम 
सूट 

2.     बगर िनवासी /िम  /

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 

1.     वतं  न द असले या िनवासी 
वापरा या  िमळकतीस  - 10% र कम 
सूट 

2.     बगर िनवासी /िम  /
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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 2017-2018चे चिलत दर (स याचे) सन 2018-2019क रता ता वत दर 

औ ोिगक/मोकळया जिमनी इ .

िमळकतीस -5% र कम सूट 

औ ोिगक/मोकळया जिमनी इ .

िमळकतीस -5% र कम सूट 

5 

ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टम िमळकती 

ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा जा त भूखंडावर ल 

क पांना बांधकाम 
परवानगी वभागामाफत 
अंितम भोगवटाप क व 

अंितम ीन 
ब ड ंगCertificate ा  
झाले या िमळकतींना 
सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 

·   3Star Rating -  05% र कम सूट 

·   4Star Rating -  08% र कम सूट 

·   5Star Rating- 10% र कम सूट 

चालूसरकार वषाचेचालूमागणीतीलदेयसामा
यकरर कमे या 

·         3Star Rating -  05% र कम सूट 

·         4Star Rating -  08% र कम सूट 

·         5Star Rating- 10% र कम सूट 

 

व ीहा : ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा कमी भूखंडावर ल 

क पांना 
बांधकामपरवानगी वभागामा
फतअंितमभोगवटाप क व 

अंितम ीन ब ड ंगCertificate 

ा  झाले यािमळकतींना 
सामा यकरातसूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 

·   1Star Rating -  05% र कम सूट 

·   2 Star Rating -  08% र कम सूट 

·   3Star Rating- 10% र कम सूट 

·   4Star Rating- 12% र कम सूट 

·   5Star Rating- 15% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 

·         1Star Rating -  05% र कम सूट 

·         2 Star Rating -  08% र कम सूट 

·  3Star Rating- 10% र कम सूट 

· 4Star Rating- 12% र कम सूट 

·         5Star Rating- 15% र कम सूट 

6 

संर ण दलातील शौय पदक 
धारक आ ण माजी 
सैिनकां या वधवा तसेच 
अ ववाह त शह द सैिनकांचे 
नामिनदिशतांचे मालम ांना 
करातून सूट(शासन 
िनणयानुसार) 

मालम ा करात(सामा यकर, मल वाह 
सु वधा लाभकर, पाणीपुरवठा लाभ कर, 

र ता कर) सूट 

मालम ा करात(सामा यकर, मल वाह 
सु वधा लाभकर, पाणीपुरवठा लाभ कर, 

र ता कर) सूट 

7 वर ल योजनेपैक  कोण याह  अ. . 1 ते 5 मधील सवलत अ. . 1  ते 5 मधील सवलत 
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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 2017-2018चे चिलत दर (स याचे) सन 2018-2019क रता ता वत दर 

फ  एका योजनेचा लाभ 
िमळकत धारकास घेता 
येईल तसेच वर ल योजनेचा 
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) 

योजनांसाठ - दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  संपूण वष 

योजनांसाठ - दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  संपूण 
वष 

8 

थकबाक सह एक र कमी 
िमळकत कराचा भरणा 
ऑनलाईन पेमट गेट-वे ारे 
करणा-या िमळकत धारकास 
चालू आिथक वषाचे 
सामा य करात सवलत 

1.   द.1/4/2017 ते 30/6/2017 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 

2.  द. 1/7/2017 ते 31/3/2018अखेर 
सवसाधारण करात 2% 

1. द.1/4/2018 ते 30/6/2018 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 

2. द. 1/7/2018 ते 31/3/2019 अखेर 
सवसाधारण करात 2% 

 

क. करे र बाबींचे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. 
नाव 

सन 2017-2018चे चिलत दर 
(स याचे) सन 2018-2019क रता ता वत दर 

1 
िमळकत ह तांतरण न द नोट स 
फ  

कर यो य मू यावर 5% कर यो य मू यावर 5% 

2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ  ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पये 

3 िमळकत उतारा                 ती उतारा 20/- पय े ती उतारा 20/- पये 

4 शासक य सेवा शु क          ित बीलास10/- पय े ित बीलास10/- पये 

            वर ल माणे सन 2018-2019 क रता  दर ता वत कर यात येत आहेत. 

            शहरातील मराठ  मा यमां या शाळांचे संचालक खाजगी मराठ  मा यमां या 
शाळांना िमळकत करात सवलत िमळणेकामी महापािलकेकडे वारंवार प यवहार 
कर त असतात.  खाजगी मराठ  मा यामां या शाळा मराठ  भाषेचा वकास, चार व 



8 
 

सार करत अस याने यांना मालम ा कर हा बगरिनवासी दराचे ऐवजी िनवासी 
दराने दनांक 01/04/2018 पासून आकारणी करणे यो य होईल.  

            सन 2016-2017 या आिथक वषाचे कर व करे र बाबींचे दर िन त करतेवेळ  मा. 
महापािलका सभा ठराव मांक 817, दनांक 20/02/2016 अ वये कर यो यमू य 

िनधारणासाठ  जे अ, ब, क, ड असे वभाग क न वेगवेगळे दर िन त करणेत 

आलेले आहेत याची पुनरचना करणेबाबतचा ठराव केलेला होता.  यानुसार 

पुनरचना खालील माण े

            स याचे कर यो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क, ड वभाग 
 

अ वभाग ब वभाग क वभाग ड वभाग 

1.िनगड  ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, 

पंपर वाघेरे, पंपर नगर, 

मनपाभवन या वभागीय 
कायालयातील सव 
समा व  गट 

2.फुगेवाड  दापोड   व 
भोसर  या वभागीय 
कायालयातील सव गट 
(सन 1997 म ये नवीन 
समा व  झालेला ामीण 
भाग वगळून) 

1.   सांगवी, थेरगाव या 
वभागीय कायालयातील 
सव गट (सन 1997 

म ये नवीन समा व  
झालेला ामीण भाग 
वगळून) 

1.  च-होली, मोशी, िचखली, 
तळवडे, कवळे या वभागीय 
कायालयातील सव समा व  
गट 

2.  सांगवी- गट मांक 9 र क 
सोसायट  

3.  थेरगाव- गट मांक 7 

भुजबळ व ती, गट मांक 8 

वाकडकर व ती, भूमकर व ती 
व गट मांक 9 पुनावळे 
गावठाण 

4.  फुगेवाड  दापोड - गट मांक 
7 बोपखेल 

5.  भोसर - गट मांक 15 

साईपाक आदशनगर, गट 
मांक 16 दघी गावठाण, गट 
मांक 17 गजानन महाराज 

मं दर 

6.  झोपडप टया: अ, ब व क 
वभागातील झोपडप टया 
(झोिनपुमाफत सेवाआकार 
वसूली) 

1.  थेरगाव वभागीय 
कायालयातील गट 
मांक 10 जीवननगर, 

गट मांक 11 

िनंबाळकर नगर व 
गट मांक 12 

ताथवडे गावठाण 
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पुनरचना क न कर यो यमू य िन तीसाठ चे अ, ब, क वभाग 

अ वभाग ब वभाग क वभाग 

1.   िनगड  ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, सांगवी, 
पंपर वाघेरे, पंपर नगर, 

मनपाभवन, फुगेवाड  
दापोड ,भोसर  या वभागीय 
कायालयातील सव समा व  
गट व  थेरगाव या वभागीय 
कायालयातील सन 1997 

म ये नवीन समा व  
झालेला ामीण भाग वगळून 
उवर त गट 

1.     थेरगाव– 

गट मांक 7 भुजबळ व ती, 
 गट मांक 8 वाकडकर व ती, 
भूमकर व ती  

2.     दघी बोपखेल(भोसर )– 

गट मांक 1 - (15) साईपाक 
आदशनगर, गट मांक 3 - (16) 

दघी गावठाण,  गट मांक 2 - 

(17) गजानन महाराज मं दर 

1.   च-होली, मोशी, िचखली, तळवडे, कवळे 
या वभागीय कायालयातील सव समा व  
गट 

2.   थेरगाव    गट . 9 पुनावळे गावठाण, 

  गट .10 जीवननगर,गट . 11 

िनंबाळकर नगर,गट मांक 12 ताथवडे 
गावठाण 

3.   दघी बोपखेल (फुगेवाड  दापोड )- गट 
मांक 4 (7) बोपखेल 

4.   झोपडप टया : अ, ब व क 
वभागातील झोपडप टया (झोिनपु माफत 
सेवा आकार वसूली) 

            सन 2018-2019 या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची 
फ / शु क िन त कर याचा व खाजगी मराठ  मा यामां या शाळा इमारतींना 
मालम ा कर हा बगरिनवासी दराचे ऐवजी िनवासी दराने आकारणी करणेस तसेच 

करयो यमू य िन त करणेकामी जे अ, ब, क, ड वभाग करणेत आलेले आहेत 

याची पुनरचना कर यास मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारश 
करणेबाबत वचार करणे.  

वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४३/२-२०१७-१८ शहर झोपडप ट  

पुनवसन अंतगत व ठलनगर येथील क पामधील इमारतीची (A8,A9) म ये 

थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वषयक कामांची दु तीची कामे 

करणेकामी मे. ीकृपा एंटर ायजेस िन.र. .२,३३,४२,६५२/- (अ र  र. . दोन 
कोट  ताहतीस लाख बेचाळ स हजार सहाशे बाव न फ ) पे ा ११.०१% कमी दराने 
ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत 

यो य दरापे ा १५.११% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने 
र. .२,०७,७२,६२६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राहल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६५/१-२०१७-१८ काळेवाड  फाटा ते देहू 
आळंद  र ता या बीआरट एस र यावर ल व वध सेवा वा ह यांसाठ  खोदलेला 
र ता व पदपथ यांचे चर पुववत करणकेामी मे. ीगणेश क शन 

िन.र. .७०,०२,८००/- (अ र  र. . स र लाख दोन हजार आठशे फ ) पे ा 
७.५०% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार 
ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा १६.६९% ने कमी येत अस याने ा  िन वदा 

मंजूर दराने र. .६४,७७,५९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/१-२०१७-१८ टे को र यावर ल 

थरमँ स चौक ते के.एस.बी.चौक पयत या र याचे बी.सी. प दतीने डांबर करण 
करणे व थाप य वषयक कामे करणकेामी मे.मोहनलाल मथरानी क शन 
ा.िल. िन.र. .४,६६,८२,६७९/- (अ र  र. . चार कोट  सहास  लाख याऐंशी 

हजार सहाशे एकोणऐंशी फ ) पे ा ९.९९% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन 
२०१७-१८ चे एस.एस.आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृत यो य दरापे ा ९.४७% 
ने कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र. .४,२०,१९,०७९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये 
झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल 
या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .६)  वै क य वभागाकड ल डओसी .८९  सन १९८६ मधील मुदतबाहय औषधाबाबतचे 

आ ेपामधील त कालीन शासनाकड ल ितिनयु वर ल अिधकार  डॉ. सोनट के  

(आरो य वै क य अिधकार )  हे मयत अस याने यांचेकडे असलेली वसुलपा  

र. .१,५७,२६७/- (अ र  र. . एक लाख स ाव न हजार दोनशे सदोस  फ ) 
िनल खत करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय .७)    पंपर  िचंचवड मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील एम.आर.आय. सटर मे. बी 
एलकेअर यांना द.९/५/२०११ पासून ५ वष कालावधीसाठ  CGHS या (-)२७%  
दराने without contrast व with contrast MRI क न देणेकामी करारनामा क न 
कामाचे आदेश िनगत करणेत आले होते. सदर करारना याची मुदत संपत आली 
असलेने तसेच नवीन जादा मतेचे MRI मिशन िन वदा ये ारे खरेद  
करणेकामी िन वदा सुचना ं .११/२०१७-१८ िस द कर यात आली असून सदरची 
िन वदा अंितम होणेकामी लागणारा कालावधी वचारात घेता मे. बी एलकेअर 
यांना द.०८/०२/२०१८ पासून पुढ ल कायादेश होई पयत पूव या करारना यास 
अिधन राहून मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .८) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.१८.१२.२०१७  ते द.२४.१२.२०१७  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१९/२०१८ द.२०.०१.२०१८ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .९) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 

वभागातील द.२५.१२.२०१७  ते द.३१.१२.२०१७ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/२०/२०१८ द.२०.०१.२०१८ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .१०) कायकार  अिभयंता यांनी  द.१६/१/२०१८ या तावा वये इ े य कायालय 
थाप य  वभाग  मा.महापौर यांनी . .३ (जुना) च-होली येथील चालू वकास 

कामांना बजेट तरतूद मधील वाढ करणेबाबत मागणी केली असून यानुसार 
तावात नमूद माणे र. .५,००,००,०००/- (अ र  र. . पाच कोट  फ ) 

भांडवली वग करण  मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
            (वाढ/ घट र. . ५,००,००,०००/-) 
 
वषय .११) सह शहर अिभयंता जलिन:सारण वभाग यांनी  द.०२/०१/२०१८ या तावा वये  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका जलिन:सारण वभागाकड ल तावात नमूद 
याद मधील महसूली व भांडवली कामांना सन २०१७-१८ या अंदाजप कात तरतुद 
उपल ध नाह .  यामूळे बले अदायगी करता येत नाह त  तसेच काह  कामांबाबतीत 
उपल ध तरतूद पुरेशी नाह .    अशा कामांना तरतुद  उपल ध क न देणे आव यक 
आहे.  सदरची तरतुद वग करण र. .३१,२०,०००/- इतक  होत   आहे.  वभागाअंतगत 
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तावात नमूद माणे र. .३१,२०,०००/- (अ र  र. . एकतीस लाख वीस हजार 
फ ) भांडवली व महसुली वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

वषय .१२) शहर अिभयंता ड े य कायालय थाप य वभाग यांनी द.०५/०१/२०१८ चे 
तावा वये  वग करणाबाबत ता वत केले आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या सन २०१७-१८ चे  अंदाजप काम ये तावात नमूद माणे  
डांबर करणा या कामासाठ  सन २०१७-१८ क रता तरतूद शु य आहे. स थतीत 

ठेकेदारांमाफत   सदरचे काम पुण कर यात आलेले असुन ठेकेदाराने बलाची 
मागणी केलेली आहे. तर  तावात नमूद माणे वभागाअंतगत 
र. .१४,६५,०००/- (अ र  र. . चौदा लाख पास  हजार फ ) भांडवली वग करण 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या अंदाजप कातील फ े य 
कायालय, थाप य मु यालयाकड ल िचखली भाग .३ (न वन . .१) म ये 
थम ाधा याने करावया या ब-याचशा वकास  कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत 

आली अस याने, यामधील काह  नवीन वकास कामांचे अंदाजप क तयार 
क न,िनवीदा कायवाह  करणेसाठ , थम ाधा याने करावयाचे कामां या 
तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक आहे. तसेच जी कामे दु यम ाधा याने 
करावयाची आहेत. अशा कामांसाठ  अप-ुया तरतुद   कर यात आले या आहेत या 
कामां या तरतुद  कमी  क न ती र कम थम ाधा याने करावया या    कामांसाठ  
वग करावया या आहेत.   यासाठ  तावात नमूद माणे र. .१,४९,००,०००/- 
(अ र  र. . एक कोट  एकोणप नास लाख फ ) वग करण करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका गणवेश देय िनयमावली नुसार दरवष  ती 
कमचार  दोन ेस या माणे कमचार  महासंघाने साड , परकर, लाऊज पीस चे पसंत 
नमु या माणे मागणी केलेली आहे. सदर म हला गणवेश सा ह य महारा  
शासनाकड ल प रप क उ ोग, ऊजा व कामगार वभाग, शासन िनणय . भांखस-
2014/ . .82/भाग/3/उ ोग-4/ द.01/12/2016 अ वये प रप क मांक कापड 
पुरवठा/यं माग कापड (हातमाग कापडा िशवाय)/िनयत कंमत/दरप क 2017-18/ 
दनांक03/04/2017 नुसार उपल ध दर करार प दतीने महारा  रा य यं माग 
महामंडळ मया. नवी मुंबई यांचेकडुन तावात नमूद 09 बाबी म हला गणवेश 
सा ह य खरेद  करणेस एकुण र. .30,43,294/- (अ र  र. . तीस लाख ेचाळ स 
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हजार दोनशे चौ-या नव फ ) चे खचास दर करार नुसार करारनाम न करता थेट 
प दतीने येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .५६/०३/२०१७-१८ मधील काम .३ 

अ वये, भाग .६१ मधील बु द वहार शेजार ल मोकळया जागेत उ ाने वकिसत 
करणेकामी मे. राज अथमु हस & ा पोट िनवीदा र. .९३,३७,०४१/- (अ र  र. 
. या नव लाख, सदोतीस हजार, ए केचाळ स फ ) पे ा २३.२३% कमी या 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .७१,६८,०४६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .18/6/2017-18 अ वये भाग .२३ 
थेरगाव प रसरातील ना यांमधील मलिनःसारण निलकांची सुधारणा कामे करणे व 

इतर अनुषंिगक कामे करणेकामी M/s Pravin Construction यांनी िन.र. . 
53,99,940/- (अ र  र. . ेप न लाख न या णव हजार नऊशे चाळ स फ ) पे ा 
25.07% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 40,46,175 /- 

पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण े

भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 

कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१७) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .18/3/2017-18 अ वये िचंचवड 

मैलाशु करण क ातंगत भाग . १७ मधील आहेरनगर, िगर जा हौ. सोसायट  व 
इतर प रसरातील जलिनःसारण वषयक सुधारणा कामे करणे व उवर त ठकाणी 
जलिनःसारण निलका टाकणेकामी M/s Pravin Construction यांनी 
िन.र. .59,99,361/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख न या णव हजार तीनशे एकस  
फ ) पे ा 28.10% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने र कम पये 

43,13,541 /- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
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करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१८) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .6/12/2017-18 अ वये आकुड  

मैलाशु द करण क ाअंतगत स लागार यांनी सचु व या माणे आकुड  

गावठाण,गंगानगर प रसरात जलिन:सारण निलका सुधारक वषयक कामे 
करणेकामी M/s. SANJAY CONTRACTOR यांनी िन.र. .44,99,997/- (अ र  
र. . चौवेचाळ स लाख न या नव हजार नऊशे स या णव फ ) पे ा 22.99% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजूर दराने रकम पये 34,65,448 /- पयत काम क न 

घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 

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

वषय .१९) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .१५/२७/२०१७-१८ अ वये दापोड  

पंपीग टेशन अंतगत येणा-या जु या मलिनःसारण निलका आव यक या ठकाणी 
बदलणेकामी मे. ी.सदगु कृपा क शन यांनी िन.र. .४४,९९,९७७/- (अ र  
र. .चौवेचाळ स लाख न या णव हजार नऊशे स याह र फ ) पे ा १८.२०% कमी 
या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र कम पये ३६,८०,९८१/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माण ेभाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘ अ’ मधील(1 ते 40) िनयमानुसार व िन वदा 
अट - शत   माण े लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय .२१) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV10/1-2017-18 अ वये दापोड  
येथील मैलाशु द करण क ाची देखभाल करणेकामी मे.एच.एन.बी इं जिनअस ा.िल. 
यांचेकडुन िन.र. .२,०९,७५,२९२/- (अ र  र. . दोन कोट  नऊ लाख पंचाह र 
हजार दोनशे या णव फ ) पे ा -०१.२९% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली 
आहे. िन वदा वकृती यो य दरापे ा -०५.७५% ने कमी येत अस याने ा  
सुधा रत दराने र. .२,०७,०४,७११/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर 
करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणबेाबत वचार करणे. 

वषय .२२)शहर अिभयंता यांनी  द. १६/०१/२०१८ या   तावा वये “ब” े ीय कायालयातील 
अंतगत सन  २०१६-१७ या अंदाजप कात काह  कामांना तरतुद   उपल ध 
नाह त.तथा प सदर ची कामे आव यक असून  सदर कामां या िन वदा 
काढ याक रता तरतूद उपल ध  क न देणे आव यक आहे. तर  तावात नमूद 
माणे वभागाअंतगत र. .९९,९८,०००/- (अ र  र. . न या णव लाख अ या णव 

हजार फ ) भांडवली वग करण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .२३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/35/2017-18 अ वये भोसर  भाग 

.३३ गवळ नगर मधील गवळ  बंगला ते गवळ  उ ान पयतचा १८ मी. ड.पी. 
र ता डांबर करण करणेकामी मे. पेववे क शन ा. ली. िन.र. .55,99,374/- 

(अ र  र कम पये पं चाव न लाख न या नो हजार तीनशे चौ-याह र फ ) 
पे ा 4.85% कमी दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस.एस.आर. 
दरानुसार ा  िन वदा वकृती यो य दारपे ा 0.13% कमी येत अस याने ा  
िन वदा मंजूर दराने र. .53,27,804/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२४) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV10/3-2017-18 अ वये 

कासारवाड  ४० द.ल.िल. मैलाशु द करण कद ट पा १ चे चालन, देखभाल व दु ती 
करणेकामी मे.एच.एन.बी इं जिनअस ा.िल. यांचेकडुन िन.र. .२,०९,७५,२९२/- 
(अ र  र. . दोम कोट  नऊ लाख पंचाह र हजार दोनशे या नव फ ) पे ा -
०२.१९% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. िन वदा वकृती यो य 
दरापे ा -०६.६१% ने कमी येत अस याने ा  सुधा रत दराने र. .२,०५,१५,९३३/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .42/27/2017-18 अ वये .  ६२ 

फुगेवाड  मशानभुमाकडेचा ड पी र ता करणेकामी मे.मोहनलाल माथरानी 
क . ा.िल. िन.र. .46,67,573/- (अ र  र कम पये शेहचाळ स लाख सदुस  
हजार पाचशे याह र फ ) पे ा 4.70% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .44,48,197/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२६) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV15/1-2017-18 अ वये मनपा या 

मैलाशु द करण क े व पंपीग टेशनमधील वाढले या वीज भारानुसार उजा 
बचतीकामी ा सफॉमर बस वणे व आव यक व ुत वषयक कामे करणेकामी मे. 
एन.एस इले कल काप रेशन यांचेकडुन िन.र. .३२,५९,४९७/- (अ र  र. . 
ब ीस लाख एकोणसाठ हजार चारशे स या णव फ ) पे ा -१२.८५% कमी या 
सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. िन वदा वकृती यो य दरापे ा -०७.८६% ने 
कमी येत अस याने ा  सुधा रत दराने र. .२८,४०,६५२/- पयत काम क न 
घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .२७) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV15/2-2017-18 अ वये मनपा या 

मैलाशु द करण क े व पंपीग टेशनम ये अचानकपणे वीज पुरवठा खंड त झालेस 
व ुत पुववत करणेसाठ  तातड ची दु ती करणेकामी मे. एन.एस इले कल 
काप रेशन यांचेकडुन िन.र. .४७,६०,०३५/- (अ र  र. . स ेचाळ स लाख साठ 
हजार प तीस फ ) पे ा -१२.८५% कमी या सुधा रत दराने ा  झालेली आहे. 
िन वदा वकृती यो य दरापे ा -२१.२५% ने कमी येत अस याने ा  सुधा रत 
दराने र.  ४१,४८,३७१/- पयत काम क न घेणेस आ ण यांचेबरोबर करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१७/२७/२०१७-१८ अ वये सन २०१७-

१८ साठ  पडवळनगर, पवारनगर प रसरात दु षत पाणी त ार िनवारण करणेकामी 
न वन पाणीपुरवठा निलका पुर वणे व टाकणकेामी मे. ड . ड . क शन िन वदा 
र कम .३७,३४,७४५/- (अ र  र. . सदोतीस लाख चौतीस हजार सातशे 

पंचेचाळ स फ ) पे ा १६.५१% कमी दराने या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
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र. .३१,१८,१३९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .२९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .१०/२२/२०१७-१८ अ वये फ 

भागातील िचखली येथील मोरे व ती प रसरात टॉवर लाईन व नवीन वकिसत 
भागात आव यकतेनुसार पाईपलाईन टाकणे.व इतर अनुषंिगक कामे करणकेामी मे. 
एस. के. भोसले कॉ ॅ टर िन वदा र कम .३५,०१,३७०/- (अ र  र. . प तीस 
लाख एक हजार तीनशे स र फ ) पे ा १४.३०% कमी दराने या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .३०,००,६७४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार 
व  िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसा र मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून या याबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३०) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. .23/1-2016-17 (B2 TENDER) 

मधील अ. .1 अ वये SUPPLYING, INSTALLATION, TESTING & 
COMMISSIONING ALONGWITH OPERATION AND MAINTENANCE OF 
THE  SYSTEM FOR 5 YEARS FOR HYBRID CONFIGERATION 
CONSISTING OF OPTO-MECHANICAL AND 2D DIGITAL PLANETARIUM 
SYSTEM NEAR SCIENCE PARK FOR PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL 
CORPORATION, PIMPRI, PUNE, MAHARSHTRA, INDIA करणे कामी M/s 

GotoInc Planetarium Pvt Ltd., या ठेकेदारास US DOLLAR 1430963+INR 

8000001/- (US DOLLAR RATE AT ACTUAL ON PAYMENT DATE) अदा 
करणेस व तसेच आंतररा ीय  िनयमा माणे कर व दर वेगळे अदा करणे व या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/46/2017-18 अ वये भाग .३   

च-होली डूडूळगाव व येथील मशान भूमीची सुधारणा व थाप य वषयक कामे 

करणेकामी मे. देव क शन िन.र. .2,27,73,374/- (अ र  र कम पये दोन 
कोट  स ावीस लाख याह र हजार तीनशे चौ-याह र फ ) पे ा 8.33% कमी 
दराने ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा 
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वकृती यो य दारपे ा 12.85% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजूर दराने र.  
2,08,76,352/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/43/2017-18 अ वये भाग .३१ 

दघी मधील गणेशनगर, गजानन महाराज नगर इ याद  ठकाणीचे उवर त र ते 
डांबर करण करणेकामी मे. पेववे क शन ा.ली. िन.र. .67,37,028/- (अ र  
र कम पये सदुस  लाख सदतीस हजार अ ठावीस फ ) पे ा 5.86% कमी दराने 
ा  झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा, 
वकृती यो य दारपे ा -0.04% कमी येत अस याने, ा  िन वदा मंजूर दराने 

र. .63,42,238/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलम लाग ुअस यास मटे रयल या िनधार त 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 राहुन यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .30/16/2017-18 अ वये भाग .६ 

मोशी येथील पुणे नािशक र या या प मेकड ल भागातील र यांचे डांबर करण 
करणेकामी मे.पेववे क शन िन.र. .89,85,034/- (अ र  र कम पये 
एकोणन वद लाख पं याऐंशी हजार चौतीस फ ) पे ा 1.10% कमी दराने ा  
झालेली आहे. सन २०१७-१८ चे एस. एस. आर. दरानुसार ा  िन वदा वकृती 
यो य दारपे ा 2.97% कमी येत अस याने ा  िन वदा मंजुर दराने 
र. .88,86,199/- पयत काम क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .३४) थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 

इमारत बांधकाम, लड केपींग, इंट रअर डझायिनंग व इतर वकास क पा या 
कामा क रता िन.नो.  २४/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest  ची 
िन वदा  िस द करणेत आली होती, यास अनुस न १९ स लागार यांनी सहभाग 
घेतला तदनंतर आणखी  २३ इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत आले आहे. 
यांचे कामाचे वगवार  माणे १ ते ४ ेणीम ये प -अ (इमारत बांधकाम 
वषयक कामे-३५ वा त ु वषारद), प -ब (लड केपींग वषयक कामे-२३ वा तु 
वषारद) व प -क (इंट रअर डझायिनंग वषयक कामे-२५ वा तु वषारद)  
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या माणे प -अ, ब व क तयार करणेत आले आहे. तसेच वा तु वषारद यांना अदा 
करावयाचे केलेला फ  मसुदा ( प -ड) सोबत जोडला आहे.  प -अ, ब व क 
माणे वा त ु वषारद पॅनेल तयार करणेस व वा त ु वषारद यांना अदा करावयाचे 

केलेला फ  मसुदा ( प -ड) यांस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
 

                                                                         
                                                     नगरसिचव                                                                                  

                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                   पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पपंर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/१९१/२०१८  

दनांक - २५/०१/२०१८ 
 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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(इ ेका/िन-६/का व/२७/२०१८ द.१९/०१/२०१८ अ वये वषय .२० चे लगत) 
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( था/मु य/का व/१६३/२०१८ द.२५/०१/२०१८ अ वये वषय .३४ चे लगत) 
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