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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/९२१/२०२० 
                                               दनांक - १८/०९/२०२० 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक २३/०९/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२३/०९/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ 
. .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) 

आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन 
प दतीने सहभागी हाव,े 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 – १९० 
 

दनांक - २३/०९/२०२०                               वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२३/०९/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे आयो जत करणेत 
आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
दनांक १६/०९/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १८९) सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
वषय .१) भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महारा  

महापािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) (क) नुसार कोरोना वषाणुचा 
(Covid-19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक आप कालीन प र थती व कोरोना या 
अटकावासाठ  साथरोगाची आप ीजनक थतीचा सामना करणेकामी M/s.S.D.Biosensor 

Healthcare Pvt. Ltd., Haryana यांचेकडून शासन िनणया या अनुषंगाने Standard Q Covid-

19 Ag detection Kit – 4000 Kits, 25 Test per Kit (1,00,000 Tests) 12% GST सह हणजे 
ित टे ट र. .४५०/- माणे अिधक १२% GST  र. .५४/- असा १ टे टकर ता 

र. .५०४/- माणे थेट प दतीने 1,00,000 Tests खरेद  करणेकामी येणा-या एकुण  

र. .५,०४,००,०००/- (अ र  र. .पाच कोट  चार लाख फ ) चे खचास तातड क बाब 
असलेने M/s.SD Biosensosr Healthcare Pvt. Ltd., Haryana यांचेकडून महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची ड करण मांक ५(२)(२)  नुसार करारनामा न 
करता ५% अनामत र कम घेवून थेट प दतीने खरेद  करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

( द.२३/०९/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .२)  भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम  63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID 19)  

ादुभाव ल ात घेता   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ त वात असले या को वड 
केअर सटर(CCC) खाजगी णालय सटर/एन.जी.ओ./खाजगी सं था यांना चाल वणेस 
देणेकामी तसेच खाजगी ठकाणी वर ल सं थामाफत (CCC) चाल वणेस देणेकामी 
Expression of Interst (EOI) 3/2020-21 िस द करणेत आले होते, यानुसार बी कॅटेगर  

अंतगत  कामाचा तपिशल खालील माणे. 
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अ. . सं थेचे नाव बेड सं या थळ 
मंजुर दर 
ित बेड/ 
ित दवस 

अंदा जत र. . 

1 

ट हे थ केअर 

100 ड . वाय. पा टल मुलींचे हॉ टेल, रावेत 699/- 62,91,000/- 

2 100 मागास वग य मुलांचे हॉ टेल, मोशी 699/- 62,91,000/- 

3 200 सामा जक याय वभाग, मुलांचे हॉ टेल, मोशी 543/- 97,74,000/- 

4 

मे.आयकॉन हॉ पटल 

200 घरकुल इमारत . ड /5 543/- 97,74,000/- 

5 200 घरकुल इमारत . ड /6 543/- 97,74,000/- 

6 200 घरकुल इमारत . ड /7 543/- 97,74,000/- 

7 200 घरकुल इमारत . ड /8 543/- 97,74,000/- 

8 मे.ड वाईन हॉ पटल 
200 घरकुल इमारत .बी/10 543/- 97,74,000/- 

9 200 घरकुल इमारत . बी/12 543/- 97,74,000/- 

10 
मे.डॉ.िभसे म ट पेशलीट  
हॉ पटल 

200 बालाजी लॉ कॉलेज, ताथवडे 543/- 97,74,000/- 

11 300 हाडा वसाहत, सी/11 हाळंूगे. 500/- 1,35,00,000/- 

12 300 हाडा वसाहत, बी/12 हाळंूगे. 500/- 1,35,00,000/- 

13 मे. बी अलकेअर  स वसेस 300 हाडा वसाहत,   बी/11,  हाळंूगे 500/-  1,35,00,000/- 

14 मे. बी अलकेअर  स वसेस 300 हाडा वसाहत,  ऐ/11, हाळुगे 500/- 1,35,00,000/- 

15 मे.बी. ह .जी. इं डया ली. 200 बालेवाड  पोटस कॉ पले स 543/- 97,74,000/- 

16 300 पी.सी.सी.ओ.पी. हॉ टेल, आकुड  500/- 1,35,00,000/- 

                               यानुसार उपरो  16 सं थांना को वड 19 या संसगज य आजाराचा ादुभाव ल ात 
घेता को वड केअर सटर तातड ने सु  करणेस मंजुर दराने कामाचा आदेश देणेत आला 
असुन, ित बेड/ ित दवस मंजुर दरानुसार तीन म हने कालावधी कर ता उपरो  नमुद 
अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-या खचास तसेच यांचेबरोबर काय र करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( द.२३/०९/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .३)  भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम  63(6) व कलम 67(3) क नुसार कोरोना वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव 
ल ात घेता  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अ त वात असले या को वड केअर 
सटर(CCC) खाजगी णालय सटर/एन.जी.ओ./खाजगी सं था यांना खाजगी ठकाणी 
(CCC) चाल वणेस देणेकामी Expression of Interst (EOI)5/2020-21 िस द करणेत आले 
होते, यानुसार ए कॅटेगर  अंतगत कामाचा तपिशल खालील माणे. 

अ. . सं थेचे नाव 
बेड  

सं या थळ 
मंजुर दर ित 
बेड/ ित 
दवस 

अंदा जत र. . 

  १. आयु ी म ट पेशािलट 
हॉ पीटल 

१०० Infrastructure located at Pink City Road, Next to 
Euro School, Wakad १४९३/- १,३४,३७,०००/- 

  २. Xtensible Software 
Technologies Pvt.Ltd. १०० Hotel Crystal Court, Kharalwadi, Pimpri, Pune 

– 18 १४९०/- १,३४,१०,०००/- 
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यानुसार उपरो  २ सं थाना को वड १९ या संसगज य आजाराचा ादुभाव ल ात घेता 
को वड केअर सटर तातड ने सु  करणेस मंजूर दराने कामाचा आदेश देणेत आला असून, 

ित बेड/ ित दवस मंजुर दरानुसार तीन म हने कालावधी कर ता सदर नमुद 
अंदाजप क य रकमेसह य  होणा-या खचास तसेच यांचेबरोबर काय र करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( द.२३/०९/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार   महासंघास ५ वष कालावधीसाठ  भाडेपटटयाने 
मेड कल टोअससाठ  ( े –२०x१२ फुट) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ६६(१८)  चे 
अनुषंगाने तसेच कलम ७९ (क) व ७९ (ड) नुसार मा. थायी सिमती ठराव .७५७१ 
द.५/८/२०१४ नुसार मा.महापािलका सभा ठराव .६३४ द.१०/२/२०१५ अ वये मा यता 
देणेत आलेली आहे. नगररचना वभागाने िन त केले या दरानुसार कमचार  महासंघ 
मनपास वेळेवर िनयिमत भाडे भरत आहे.  सदर मेड कल टोअसची मुदत द.३०/९/२०२० 
रोजी संपु ात येत असून पुढ ल ५ वष मुदत वाढ िमळणेबाबत पंपर  िचंचवड कमचार  

महासंघाने कळ वलेले आहे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  महासंघास  मेड कल 
टोअससाठ  ५(पाच) वष भाडेकराराने व नगररचना वभाग ठर वल, या भाडेदराने िन वदा 

न माग वता थेट प दतीने मुदतवाढ देणेबाबत. मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती णालय 

येथे मेड कल टोअरला मुदत वाढ िमळणेबाबत कमचार  महासंघाची मागणी आहे.  सदरची 
संघटना मनपाकड ल शासन मा यता ा  संघटना आहे.  कमचार  महासंघ िनयो जत मेड कल 

टोअसमधून मनपाचे अिधकार  व कमचार  तसेच सेवािनवृ  मनपा कमचार  यांना “ना नफा ना 
तोटा” या त वावर औषधे उपल ध क न देत आहेत.  याचा फायदा मनपा कमचार  व यांचे 

कुटंु बयांना होत आहे.  सदरची बाब मनपाचे कमचार  वगासाठ  क याणकार  आहे. महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६६(१८) नुसार महापािलकेस वे छा िनणयानुसार 
महापािलका कमचा-यां या कंवा यां या वगा या क याणासाठ  अ य कोण याह  उपाययोजना 
करणेबाबत तरतुद आहे.  उपरो  बाबींचा वचार करता मनपाचे यशवंतराव च हाण मृती 

णालय येथे “ना नफा ना तोटा” या त वावर मेड कल टोअसला पुढ ल ५ (पाच) वष मुदतवाढ 

देणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७९(ब) नुसार मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

( द.२३/०९/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .५)  पंपर  िचंचवड मनपा या व वध वभागांसाठ  आव यक संगणक संच खरेद कामी क  
शासना या ग हमट ई-माकट लॆस वर GeM Bid No.GEM/2020/B/619221 िस द क न 
माग व यात आले या आहेत. सदर संगणक संचाची को वड-१९ या पा भुमीवर CCC, 

DCHC, DCH व व वध वभागांसाठ  आव यकता अस यामुळे मा.आयु  सो यांनी 
संगणक संच खरेद स मा यता दलेली आहे. ा  िन वदांम ये मे.इनमॅक कॉ युटस 
ा.िल., मुंबई यांनी सादर केलेला िन वदा दर र. .३७,२००/- ती संगणक संच सव 
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करांसह हा लघु म ा  झाला असुन वकृत कर यात आला आहे. यानुसार मनपा या 
व वध वभाग, णालये, को वड केअर सटस यांना आव यक १४० संगणक संच 
मे.इनमॅक कॉ युटस ा.िल., मुंबई यां याकडून यांनी सादर केले या दरानुसार करारनामा 
क न खरेद  करणेस व याकामी हॊणारा एकूण र. .५२,०८,०००/- (अ र  र. .बाव न 
लाख आठ हजार फ ) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६) पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV4/2-2019-20 अ वये उजा बचती या 
अंतगत प.ंिचं. मनपा या क, ड, ई व ह भागातील मैलाशु द करण क े व मैलापाणी 
पंप हाऊसचे इमारतीवर उजा िनिमतीकामी सोलर िस ट म बस वणे व अनुषंगीक कामे 
करणेकामी मे.इले ो मेकॅिन स यांचेकडुन िन वदा र. .६६,९६,४२७/- (अ र  
र. .सहास  लाख शहा नव हजार चारशे स ावीस फ ) वर िन वदा दर ा  झाले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदारांकडून र. .६६,९६,४२७/- पे ा  -१६.१८% कमी 
दराने हणजेच र. .५६,१२,९४५/- पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदा अट  
माणे यावर ल व तु व सेवा कर वेगळा अदा करणेस तसेच िन वदा अट  नुसार 

भाववाढ कलम लागु असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल. या अट स  अिधन राहून यांचेसोबत करारनामा 
क न कामाचे आदेश देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७) चीन देशाम ये कोरोना वषाणू आजराचा उ ेक सु  आहे. तसेच चीन यित र  इतर अनेक 
देशांम येह  या आजाराचे ण आढळले आहेत. पुणे ज हाम येह  कोरोना बािधत ण 
आढळुन आलेले असुन स थतीम ये पं.िचं.मनपा म ये कोरोना बािधत व संशियत 

ण आढळुन आले आहेत. कोरोना बािधत व संशियत णांपासून रोगाचा सार 
थांब वणे व वर त ितबंधा मक उपाययोजना करणेकर ता सदर ल कोरोना बािधत अथवा 
संशियत ण यांना वलगीकरण क ाम ये ठेवणे आव यक आहे. महानगरपािलके या 
वाय.सी.एम. एच णालय, न वन भोसर  णालया या न वन इमारतीम ये वलगीकरण 
क  सु  कर यात आलेले आहेत तसेच नवीन जजामाता इतर ठकाणी क  तयार 
कर याची कायवाह  चालू आहे.  सदर क ामधील ण/अिधकार /कमचार  यांना 
सकाळचा ना ता, दोन वेळचा चहा व दोन वेळचे जेवण या कारचा आहार उपल ध क न 

देणेबाबत ये  वैदय कय अिधकार  न वन भोसर  णालय  यांनी दनांक 25/3/2020 

रोजी या प ा वये कळ व यात आले आहे.  मनपा णालयातील कोरोना वषाण ू बािधत 

णानंा आहार पुर वणेकामी मे. वॉिलट  केटस,वाय.सी.एम. णालय या यांक़डुन दरप क  

माग वणेत आले आहेत. मा.आयु  सो यांनी सदर तावास मा यता दली आहे. आहाराचा 
तपिशल  खालील माणे   - 
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अ. . वेळ अहाराचा तपिशल माण साम ी दरसव करास हत 
पोहच 

१ चहा सकाळ   –

८.३० वाजता चहा १ कप 
१५० िमली   (१ 

कप) 
साखर -१० ॅम,चहाप ी- ५ ॅम        
दुध-२५ िमली  र.  १०/- 

२ 
ना ता सकाळ -
८.३० वाजता पोहे/उपमा १ लेट 

पोहे/रवा/सुजी- ७५ ॅम             
कांदा- १० ॅम 

 र.   ३०/- 

३ 
दुपारचे जेवन –
द.ु१.०० वाजता 

भात,चपाती 
डाळ/उसळ/पालेभाजी सॅलेड-
काकड , टॅमेटो,कांदा 

१ वाट  ४ १,१/२ 
वाट , ३/४ वाट     
१ छोट  लेट 

भात-४० ॅम, ग हाचे पीठ-१६० ॅम 
डाळ/कडधा य- ३० ॅम, तेल-५ ॅम 
पालेभाजी१०० ॅम, काकड /टॉमेटो २० ॅम,  
कांदा-१० ॅम 

 र.  ७५/- 

४ 
दुपारचा चहा-
द.ु४.३० वाजता 

चहा (१) कप 

 

१५० िमली 

 

साखर -१० ॅम, चहाप ी- ५ ॅम         
दुध-२५ िमली, गहू-४० ॅम 

 र.   १०/- 

५ 

रा ीचे जेवन-
साय.ं८.०० 
वाजता 

भात चपातीडाळ/उसळ/ 
पालेभाजी 

१ वाट   ४१,१/२ 
वाट , ३/४ वाट  

भात-४० ॅम, ग हाचे पीठ-१६० ॅम  
डाळ/कडधा य- ३० ॅम, तेल-५ ॅम,    
 इतर कंदमुळे ५० ॅम 

 र.   ७५/- 

    पॅ कंग चाज र.  ५०/- 

    एकुण सव करास हत पोहच र.  २५०/- 

माहे माच ते मे २०२० साठ  मे. वालीट  केटरस यांना र. .४८,३१,३०२/- ची बले आदा 
करणेत आलेली आहेत. सदर खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव . ७२०७ 
द.१०.०७.२०२० अ वये र. .५० लाखाचे खचास मा यता घेणेत आलेली आहे. माहे जुन 
आ ण जुलै (वायसीएम आ ण जजामाता) अखेर स मे. वालीट  केटरस यांना पुरवठा 
आदेश .मसाभां/२/२६४/२०२० द.१४.०४.२०२० अ वये देणेत आलेले होते. सदर 
झाले या कामाचे बल र. .२५०/- माणे र. .४८,१९,५१७/- यांना अदा करणेस 

काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .67/5/2019-20 अ वये भाग .६ म ये 
धावडेव ती, भगतव ती व प रसरातील ना यांची सुधारणा करणेकामी मे.म हार राज 
क शन िन.र. .30,41,206/- (अ र  र. .तीस लाख ए केचाळ स हजार दोनशे सहा 
फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .29,63,971/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .29,63,971/- पे ा 
30.33% कमी हणजेच र. .20,64,999/- + रॉय ट  चाजस र. .24,735/- मटे रयल 
टे ट ंग चाजस र. .52,500/- = एकुण र. .21,42,234/- 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 .९) शालांत  पर ा माच २०२०, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक  वदयालयातील 
 इ.१० वी शालांत माणप  पर ेत ८० ट के पे ा जा त गुण संपादन करणा-या 
गुणवंत वदया याना व द यांग व ा याना यांना ब ीस  र कम अदा करणेकामी तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या १८ मा यिमक वदयालयातील इ.१० वी या 
वदया याना ८०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या गुणवंत वदया याचा ब स 
र कम अदा करणेत येते. मा यिमक व उ च मा यिमक शालांत माणप  पर ा माच 
२०२० चा िनकाल दनांक २९/०७/२०२० रोजी इंटनेटवर िस द झालेला आहे. या ात 

गुणप का १८/०८/२०२० रोजी संबिधत व ालयांना दे यात आले या आहे.  यानुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक वदयालयाचा िनकाल  ९४.११% लागला 
आहे. सन २००८-२००९ पासुन सदरची योजना पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ राब वणेत 

येत आहे. सन २०१५ –१६ या शै णक वषापासुन सदर योजनेत व धोरणात बदल क न यास 

महापािलका सभेने दनांक २०/६/१५ या ठरावा वये मा यता दलेली आहे या ठरावा या व 

धोरणा या अनुषंगाने सन २०२० - २१ या शै णक वषात सदरची योजना राब व यास तसेच 
मा यिमक िश ण वभागाकड ल कायरत असले या १८ मा यिमक वदयालयातील जे 

वदयाथ  ९०% पे ा जा त गुण घेतील अशा वदया याना येक  १,००,०००/- माणे २० 

वदयाथ   व ८५%  ते ८९.९९% पयत येक   ५०,०००/-  माणे  ९०  वदया याना,   व   ८० % 

 ते ८४.९९%  वदया याना येक  २५,०००/- माणे  १४३  वदया याना व जे द यांग 

वदयाथ  आहेत यांना ३५% पे ा जा त गुण िमळ वणा-या व ४०%  अंपग व असले या 
वदया याना येक  ५०,०००/- माणे ०९  वदयाथ  असे एकुण २६२ वदया याना  
र. .१,०५,२५,०००/-  इतका खच येणार असुन २६० व ा याना ECS  वारे 

 र. .१,०४,५०,०००/-  दे यात येणार  असुन मु या यापक यां या प ा या अनुषंगाने     

कु.लगाडे रो हत व वास, मा यिमक व ालय पंपळे गुरव  हा व ा या  आय.सी. यु. म ये  

अस याने  यां या नावाचे  वतं  बॅक खाते  नस याने   व कु.सा ी सुरेश लोखंडे  मा यिमक 

व ालय नेह नगर  हचे मु या यापकाने कळ व या माणे  वतं  खाते नस याने यांना देय 

असलेली अनु मे र. .५०,०००/- व र. .२५,०००/- असे एकुण र. .७५,०००/- चेक ारे अदा 
करणे म ा  आहे. तर  एकुण २६२ व ा याना अदा करावयाचे एकुण र. .१,०५,२५,०००/-  

खालील माणे 

अ. . गुण ट केवार  येक  ब ीस र. . व ाथ  सं या एकुण र. . 

१ ९०% पे ा जा त १००००० २० २०००००० 

२ ८५% ते ८९.९९% ५०००० ९० ४५००००० 

३ ८०% ते ८४.९९% २५००० १४३ ३५७५००० 

४ द यांग व ाथ  ५०००० ९ ४५०००० 

  एकुण   २६२ १०५२५००० 
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                             उपरो  माणे मा यिमक व उ च मा यिमक शालांत माणप  पर ा माच 
२०२० म ये  झाले या  पर ेम ये  ८०%  पे ा जा त गुण  िमळाले या    २५३ 
वदयाथ  व द यांग ०९  असे एकुण  २६२  वदया याना ो साहनपर एकुण 
र. .१,०५,२५,०००/-  इतका खच अपे त आहे. सन २०२०-२१ म ये मा यिमक 
वभागाकड ल “गुणवंत व ाथ  स कार सभारंभ”या लेखा िशषावर र. .७०,००,०००/- 
तरतुद आहे.  सदर तरतुद मधुन अ ाप पयत काह ह  र कम खच पडलेली नाह . परंतु 
अंदाजे खच र. .१,०५,२५,०००/- खच अपे त  आहे.  यामुळे सदर  शालांत पर ा माच  

२०२० म ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील मा यािमक शाळेततील  ८०% पे ा जा त 
गुण िमळ वणा-या व ३५% पे ा जा त गुण िमळ व या  द यांग  गुणवंत व ाथाना यांना 
दयावयाचे ब ीस र कम  खालील माणे  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

.१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयन कलम १०१ अनुसुची ५ मधील करण ७ 
तरतुद .२(१) नुसार सन २०२०-२१ क रता असणा-या “ व वध उप म “या 
लेखािशषावर असणारे  र. .५,२५,००,०००/- तरतुद मधुन  “गुणवंत वदयाथ  स कार”  या 
लेखािशषावर र. .४०,००,०००/- तरतुद वग करणे. 

.२) मा यिमक िश ण वभागाकड ल सन २०२०-  २१   गुणवं  व ाथ  स कार ” या 
तरतुद मधुन खच टाक यास मा यता देणे.  

वषय .१०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .CIVIL/HO/81/04/2019-20 अ वये भाग 
.२४ मधील  िभंगारे कॉनर ते र द प कॉलनी (वाकड रोड) र याचे काँ ट करण 

करणेकामी मे.ए.आर.क  शन िन.र. .8,32,43,803/- (अ र  र. .आठ कोट  ब ीस 
लाख ेचाळ स हजार आठशे तीन फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .8,27,65,384/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .8,27,65,384/- पे ा 21.21% कमी हणजेच र. .6,52,10,846/- + 
रॉय ट  चाजस र. .3,21,469/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .1,56,950/- = एकुण 
र. .6,56,89,265/- 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) रा ीय लोकअदालत बाबत जनजागृती मो हमे अंतगत र ा पकरसेटसह भा याने 
घेणेबाबत मा.आयु  यांचेकड ल आदेश .कर/मु य/09/का व/456/2019 दनांक 
19/11/2019 रोजी आदेश दे यात आलेले आहे. िमळकतकराची जा तीत जा त वसुली 
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हो या या ीने मनपाकर शा ती (दंड) लाग ू झाले या सव िमळकतधारकांना सवलत 
योजनेचा लाभ देणेबाबत दनांक 14/12/2019 रोजी रा ीय लोकअदालतीचे आयोजन 
कर यात आलेले होते. सदर लोकअदालती म ये जा तीत जा त िमळकतधारकांनी 
सहभाग न दवून सवलत योजनेचा लाभ घेणेकामी सदर योजनेची यापक िस  होणेचे 

ीने दनांक 11/12/2019 ते 14/12/2019 अखेर एकूण 04 दवस 04 ऑटो र ा 
पकरसेट सह ित दन भाडेत वावर घेऊन यामाफत योजनेची िस  कर यात आलेली 

आहे. सदरची िस  तातड ने करावयाची अस याने व वेळेची मयादा अस याने 
कामकाजाची िनकड पाहता थेट प तीने कामकाज क न घे यात आली आहे. ित दन 
र. .3,000/- माणे पकरसेट सह 04 ऑटो र ांचे एकूण 04 दवसांचे भाडे इ याद साठ  
र. .48,000/- (अ र  र. .अ ठेचाळ स हजार फ ) इतका थेट प तीने खच झालेला 
आहे. Star Of India Tours & Travlas (चं कांत गांगड) यांना बल अदा करणेत आले या 
खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२) भारतीय साथरोग िनयं ण अिधिनयम 1897, सावजिनक आरो य वभाग अिधसुचना 
द.14/03/2020 व आप ी यव थापन कायदा 2005, कलम 41 व 50 नुसार व महारा  
महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3) (क) नुसार कोरोना वषाणुचा (Covid-

19) ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  आव यक फुड पॅ कंग 
कंटेनर तातड ची बाब अस याने मे.इंड या से स कॉप रेशन, मोरवाड  पंपर  यांचेकडुन थेट 
प दतीने एकुण 450 िमलीचे 5,86,000 नगासाठ  सव करांसह र. .14,63,593/- 750 
िमलीचे 2,93,000 नगासाठ  र. .10,10,732/- फुड पॅ कंग कंटेनर खरेद कामी एकुण 
र. .24,74,325/- (अ र  र. .चोवीस लाख चौ-याह र हजार तीनशे पं चवीस फ ) इतका 
खच झालेला आहे. सदरची खरेद  महारा  महापािलका अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 
67(3) क नुसार व अनुसुची ड करण मांक 5(2)(2) नुसार काय र मा यता व मे.इंड या 
से स कॉप रेशन यांचे बल अदायगीस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयास वै क य 
पद यु र पदवी अ यास म सु  कर यास महारा  शासन वै क य िश ण व औषिध ये 
वभाग, यांचे कड ल  शासन िनणय मांक पीजीएम१०१७/ . .१२९/१७/ भाग-२/िश ण-
२, दनांक– ०७ माच, २०१९ या शै णक वषापासून नमुद व ाथ  वेश मतेसह सु  
कर यास मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक 
यांचे कड ल प  .MUHS/Acad/E-1/PG/39/2165/1065/ 2020, Date-10/06/2020 नुसार 
सन २०२०-२०२१ कर ता व ाथ  वेश मता खालील त यात नमुद केलेली आहे. 

अ. . वषय प मांक दनांक मंजुर  वेश मता 
१ मानसोपचारशा  MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182076 27/02/2019 ०३ 

२ वकृतीशा  MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182084 27/02/2019 ०३ 

३ बालरोग MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182060 27/01/2019 ०४ 
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४ अ थरोग                MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182687 27/02/2019 ०४ 

५ ीरोगव सुितशा  MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182068 27/02/2019 ०३ 

६ कान/नाक/घसा MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./166887 24/02/2019 ०३ 

७ भुलशा  MCI-46(22)/10(A)/2018-Med./182092 27/02/2019 ०४ 

८ जनरल सजर  MCI-46(22)/10(A)/2019-Med./161259 04/11/2019 ०६ 

९ मेड सीन MCI-46(22)/10(A)/2019-Med./185470 31/01/2020 ०६ 

तसेच महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांचे कड ल प  मांक MUHS/PB/ 
PG/P1/FTA/293/2019, दनांक– २८/०३/२०१९ नुसार सन २०१९- २० प ह यांदा पद यु र 

सं थेला परवानगी दलेली आहे. या प ातील अट  व शत  मिधल मु ा मांक ५ म ये 

संल नकरणाचे नुतनीकरण के यािशवाय पुढ ल सन २०२१-२२ या बॅचला वेश देता येणार 

नाह  असे नमुद केलेले आहे. यानुसार सन २०२०-२०२१ कर ता एकुण ३६ व ा यानी व वध 

वभागात वेश घेतलेला आहे.  मा. कुलसिचव, महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांनी 
प रप क मांक.२५/२०२० दनांक-१८/०८/२०२० अ वये महारा  आरो य व ान व ापीठ, 

नािशक अिधिनयम १९९८ कलम ६८ व ६९ नुसार संल नकरणाचे नुतनीकरण/संल नकरणाचे 

व तार करणसाठ  दनांक ३१ ऑ टोबर, २०२० पुव  संबंिधत महा व ालयाने वह त अज व 

शु क व ापीठास सादर करणेबाबत कळ वलेले आहे. संल नकरणाचे 

नुतनीकरणाचे/संल नकरणाचे व तार करणाचा व हत नमु यातील अज व हत मुदतीत 

सादर न के यास वलंब शु क लाग ु होईल असे सदर प रप कात नमुद केलेले आहे. सदर 
प रप काम ये संल नकरणाचे नुतनीकरणासाठ  र. .५,००,०००/- कंवा युशन फ  चे 
१% यापैक  जी र कम जा त असेल ती र कम तसेच संल नकरणाचे व तार करणसाठ  
सु दा याच माणे र. .५,००,०००/- कंवा युशन फ  चे १% यापैक  जी र कम जा त 
असेल ती र कम महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना अदा करावी लागणार 
आहे. सदरची र कम महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना RTGS ारे The 

Registrar, Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, Payable at Nashik. यांचे 
नावे अदा करावी लागणार आहे. सबब, उपरो कामी ०९ वषयांचे सन २०२१-२०२२ साठ  

संल नकरणाचे नुतनीकरण करणेकामी र. .५,००,०००/- (अ र  र. .पाच लाख फ ) व 

संल नकरणाचे व तार करणासाठ  र. .५,००,०००/- (अ र  र. . पाच लाख फ ) असे एकुण 

र. .१०,००,०००/- (अ र  र. . दहा लाख फ ) महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांना 
RTGS ारे देणेकामी सन २०२०-२०२१ या अंदाजप कातील यशवंतराव च हाण मृती 

णालयाकड ल “पी.जी.आय. वायसीएमएच पसीएमसी कर ता व वध शासक य िनयामक 

सं था व व ापीठ इ चे शु क भरणे” या लेखािशषातील र .१,५०,००,०००/- मधुन खच  टाकणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/130/2019-20 अ वये भाग .२१ 
पंपर  मधील साई चौक प रसर, बलदेवनगर, कैलासनगर व इतर प रसरातील  

जलिनःसारण यव था सुधारणा कामे करणेकामी मे.संक प इ ा चर िन.र. . 
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89,99,972/- (अ र  र. .एकोणन वद लाख न या नव हजार नऊशे बाह र फ ) मधुन 
रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .89,71,243/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .89,71,243/- पे ा 20.3% 
कमी हणजेच र. .71,50,081/- + रॉय ट  चाजस र. .28,729/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .0/- = एकुण र. .71,78,810/- 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 .१५) मनपा या जलिन:सारण वभागाकड ल िन.नो. .3/57/2019-20 अ वये कासारवाड  

मैलाशु करण  क ांतगत भाग .८ मधील लांडगेनगर,राजवाडा प रसर,महारा  कॉलनी  व 
उव रत  भागात आव यकतेनुसार न वन ेनेज लाईन टाकणेकामी मे.सिमर एंटर ायजेस 
िन.र. .37,49,457/- (अ र  र. .सदोतीस लाख एकोणप नास हजार चारशे स ाव न फ ) 
मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .37,36,659/- वर िन वदा दर 
माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .37,36,659/- पे ा 
26% कमी हणजेच र. .27,65,128/- + रॉय ट  चाजस र. .12,798/- मटे रयल टे ट ंग 
चाजस र. .0/- = एकुण र. .27,77,926/- 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 .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२०२१  या अंदाजप कातील झोिनप ु थाप य 

वभागाकड ल थाप य मु यालय कायालयाकड ल सन २०२०-२०२१  चे अंदाजप काकर ता 
एकूण तरतुद मागणी केलेनसुार उपल ध झालेली नाह . अपुर  तरतुद िमळा यामुळे चालू 
कामांना पुरेशी तरतुद ठेवणेत आली व िन वदा कायवाह तील कामांना उपल ध 
तरतुद मधील िश लक तरतुद मधुन अपुर  तरतुद ठेवणेत आलेली आहे. तसेच काह  पूण 
कामांना व चालू कामांना तरतुद  कमी पडत आहेत. सदरची सव िन वदा कायवाह तील 
कामे स थतीत चालू असून काह  कामे तरतुद  अभावी ठेकेदार यांनी बंद ठेवलेली 
आहेत. सदर भागातील व वध कामे करणेबाबत मा. नगरसद य व भागातील नागर क 
यां याकडून वारंवार मागणी होत आहे. यामुळे सदर कामांवर तरतुद उपल ध करणे 
आव यक आहे. तरतुद वग करणे आव यक असले या कामांची याद  तयार करणेत 
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आलेली असून, यानुसार झोिनपु थाप य वभागाकड ल मु यालय तरावर ल कामाकर ता 
तावात नमूद आव यक तरतुद  वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

(वाढ/घट र. .१६,६८,०००/-)  

वषय .१७) मनपा या मा हती व तं ान व जणगणना वभागासाठ  आव यक २ नग लॉटर  

खरेद कामी क  शासना या ग हमट ई-माकट लॆस वर GeM Bid No.GEM/2020/B/ 
553466 िस द क न माग व यात आले या िन वदांम ये मे.इ फोव ड टे नॉलॉजीज 
ा.िल., पुणे यांनी सादर केलेली िन वदा एकूण र. .२१,४२,०००/- (सव करांस हत) लघु म 
ा  झालेली असुन वकृत कर यात आलेली आहे. मा.आयु  सो यांनी सदर लॉटर 

खरेद स द.२७/०६/२०२० अ वये मा यता दली असुन यानुसार यां या समवेत 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेला अस याने सदर लॉटर खरेद  
करणेकामी हॊणारा खच एकूण र. .२१,४२,०००/- (अ र  र. .एकवीस लाख बेचाळ स 
हजार फ ) चे अवलोकन करणे.  

 

वषय .१८) थाप य बीआरट एस वभागामाफत पवना नद  कासारवाड  ते दापोड  पयतचा वकास 
आराख यानुसार ३०.०० मी. HCMTR र ता वकिसत करणेचे काम गतीपथावर आहे. 
सदर र यास कासारवाड  येथे र याला काटकोनात नाला वाहत असुन सदर नाला पवना 
नद ला िमळत आहे. सदर ना यावर कासारवाड  येथे सी.ड .वक बांधणे आव यक आहे. 
कासारवाड  येथे ३०.०० मी. HCMTRर यावर सी.ड .वक करणेकामी मनपाचे सन २०२०-
२१ चे अंदाजप कात क शासन पुर कृत योजना या लेखा िशषाअंतगत पान .६४२ 
अ. .५ वर र. .८७,००,०००/- इतक  तरतुद करणेत आलेली आहे.मा. महापािलका सभा 
सिमती ठराव .५५३ द.०४/०६/२०२० अ वयेवर ल कामास  र. .१०,००,००,०००/- इतक  
शास कय मा यता िमळालेली आहे. या ीने िनयोजन करणेकामी तां क या 

आव यकतेनुसार सव बाबींचा एक त वचार क न िनधार त मानांकना माणे िनयोजन 
करणे व थाप य वषयक कामां या बाबींचे पुवगणप क तयार करणे व िन वदा बन वणे 
सह कामाची देखरेख करणे इ.िन वदापुव (Pre tender activity) व िन वदा प चात (post 

tender activity) कामे करावी लागणार आहेत.  याक रता थाप य वभागामाफत 
वा तु वशारद / स लागार यांची दर सुची द.१०/०६/२०२० रोजी माग व यात आलेली 
असुन  याम ये  मे.नाईस इ ा चर क स टंग इं ज. ा.िल यांचा १.९०% इतका 
लघु म दर ा  झालेला आहे. वर ल बाबींचा वचार करता उपरो  वषयांक त 
वकासकामांसाठ  मे.नाईस इ ा चर क स टंग इं ज. ा.िल (वा तु वशारद आ ण 
स लागार) क प स लागार यांचे कडून वषयां कत कामाचे अंदाजप क व नकाशे तयार 
कर यात येणार आहेत.  तर  मे.नाईस इ ा चर क स टंग इं ज. ा.िल यांचेकडून 

वषयां कत कामाचे िन वदापुव ०.४०%  (Pre tender activity) व िन वदा प चात १.५०% 
(Post tender activity) कामासाठ  १.९०% इत या दराने मनपा या सव करासह क प 
स लागार नेमणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे 
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 वषय .१९) मनपा या बांधकाम परवानगी व अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलन 
वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ ( 1 ते 8 ) 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 .२०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत  बालाजी वधी महा व ालय ताथवडे हे को वड-१९ 
अलगीकरण क  (COVID CARE CENTERE) उभारणी करणेकामी माहे जुन २०२० 
पासुन ता पुर या व पात ता यात घे यात आले असुन.  सदर ठकाणी को वड-१९ पेशंट 
वर मनपा माफत उपचार सु  आहेत. सदर कामी होणारे वज खपाचे वज बल मनपाने 
मरा व व कं. मया. यांना अदा करणे आव यक आहे. माहे जुन २०२० व जुलै २०२० चे 
वीज बील मा. थायी सिमती सभा ठराव .७३६७ दनांक २०/०८/२०२० याचें कड ल 
मा य ठरावा नुसार  मनपा माफत अदा करणेत आलेले आहे. या नुसार सदर ठकाणचे 
माहे ऑग  २०२० चे  वीज बील र. .२,५७,५१०/- मरा व वस अदा करणे बाबत बालाजी 
वधी महा व ालय ताथवडे यांनी द.११/०९/२०२० रोजी दुर वनी ारे कळ वले असुन या 
नुसार सदरचे वीज बील र. .२,५७,५१०/- मरा व व कं. मया. पुणे यांना मनपाने अदा 
करणे म ा  व आव यक आहे. सदरचे वीजवील मु यकायालय म यवत  भांडार वभागा 
कड ल “कोरोना िनधी” या िनधीतुन अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ऑटो ल टर येथील को वड केअर सटर क रता, आरो य 
मु य कायालय यांनी दले या मागणीनुसार कोरोना णां या उपचाराकर ता आव यक 
Dialyasis Machine मनपा अिधिनयम कलम ६३(६) व ६७(३)(क), आप ी यव थापन 
कायदा २००५ व भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७ नुसार ता काळ खरेद  करणेसाठ  
संबंधीत उ पा दत कंपनी/ यांचे अिधकृत व े ते, अथवा अिधकृत पुरवठादार यांनी अ प 
मुदत जाह र सुचना मांक ११/२०२०-२१ नुसार लघु म दराने म. ी यंकटेश ऍज सी, 
पुणे व म. आ या ॉ ट ज, नवी मंबई यांना ती नग र. .९,५९,८४०/- माणे २ नग 

खरेद कामी र. .१९,१९,६८०/- (अ र  र. .एकोणीस लाख एकोणीस हजार सहाशे ऐंशी 
फ ) इतका खच अपे त आहे. सदरचे ा  दर हे अंदाजप क य एकुण 
र. .१९,२१,९२०/- पे ा ०.११ ट केने कमी आहेत. ा  दर वकृत क न म. ी. यंकटेश 
ऍज सी, पुणे व म.आ या ॉ ट ज, नवी मंबईपुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेले आहेत. 
यानुसार एकुण र. .१९,१९,६८०/- चे खचास व संबंधीत पुरवठाधारकाशी काय र 

करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .२२) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .१४/२-१/२०१९-२० अ वये Providing, 
Lowering, Laying & Commissioning with allied works of Raw water pumping  main of 
1700 mm dia 12 mm thick  from BhamaAskhedJackwell to MBR/BPT at  
NavlakhUmbre MIDC कामी मे.ऑफशोर  इ ा चस  िल.िन.र. .61,18,15,897/- 

(अ र  र. .एकस  कोट  अठरा लाख पंधरा हजार आठशे स या णव फ )  मधुन रॉय ट  
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व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .61,09,09,552/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. या नुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .61,09,09,552/- पे ा 9.5% कमी 
हणजेच र. .55,28,73,145 /- + रॉय ट  चाजस र. .3,46,345/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .5,60,000/- = एकुण र. .55,37,79,490 /- 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 करणे,  

 

वषय .२३) मनपा या पाणीपुरवठा  वभागाकड ल िन.नो. .१४/२-२/२०१९-२० अ वये Providing, 
Lowering, Laying & Commissioning with allied works of Raw water Gravity  main of 
1400 mm dia 10 mm thick  from MBR/BPT at NavlakhUmbre MIDC to Dehu. कामी 
मे.ऑफशोर  इ ा चस  िल.िन.र. .101,06,34,723/- (अ र  र. .एकशे एक कोट  सहा 
लाख चौतीस हजार सातशे तेवीस फ )  मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस 
वगळून र. .100,96,05,254/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .100,96,05,254/- पे ा 6.4%कमी हणजेच र. . 94,49,90,518/- 

+ रॉय ट  चाजस र. .4,48,552/- मटे रयल टे ट ंग चाजस र. . 5,80,917/- = एकुण 
र. .94,60,19,987/- 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/९२१/२०२० 

दनांक – १८/०९/२०२० 

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

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .बीपी/१/का व/१८९/२०२०, द.१४/०९/२०२० वषय मांक १८९ चे लगत) 
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