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          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
  मांक - नस/३/का व/७६८/२०२१ 
  दनांक - १६/०४/२०२१ 

 
ित, 

 
मा.................., 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                 सभा दनांक २२/०४/२०२१ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक २२/०४/२०२१ रोजी दु.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 हावे, 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 – २१९ 
 

दनांक - २२/०४/२०२१                               वेळ – दु. ०२.३० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, 
दनांक २२/०४/२०२१ 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. 

---------- 
अ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१७ द.०७/०४/२०२१ व   

द.१५/०४/२०२१ दु.२.१५ वा. चा सभावृ ांत कायम करणे.  
आ) मा. थायी सिमती सभा कायप का .२१८ द.१५/०४/२०२१ दु .२.३०  

चा सभावृ ांत कायम करणे.    

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

वभागातील द.२२.०२.२०२१  ते  द.२८.०२.२०२१  अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु य लेखा प र क यांनी .मुलेप/१अ/का व/४५/२०२१, द.१६/०४/२०२१ 
अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .२) मनपा आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक फॉिगंग मिशन खरेद  करणेकामी 
ई.िन.सु. .41-2020-21 अ वये िस द क न ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत 

आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म पुरवठाधारक मे.ए.एस.इं जिनयस, पुणे यांचे 
एकुण 50 फॉिगंग मिशन खरेद साठ  ती मशीन दर र. .41,600/- कमी क न 
दलेले असुन कमी क न दलेले दर हे अंदाजप क य दर र. .21,92,400/-  पे ा 

5.12% ने कमी आहेत. सदरचे दर वकृत करणेत आलेले असुन यानुसार 
एकुण 50 नग फॉिगंग मिशन खरेद  करणेकामी करारनामा क न पुरवठा आदेश 
िनगत करणेत आलेला आहे. सदर फॉिगंग मिशनसाठ  01 वषाचे वॉरंट  
कालावधीनंतर 03 वषाकर ता 03 ट के वा षक दराने CMC चे येणा-या य  
खचास व एकुण 50 नग फॉिगंग मिशन खरेद  करणेकामी एकुण 
र. .20,80,000/- (अ र  र. .वीस लाख ऐंशी हजार फ ) इतका खच होणार 
अस याने याचे अवलोकन करणे.  

 

वषय .३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .44/4/2020-21 अ वये भाग .९ 

नेह नगर खराळवाड  व इतर भागांमधील र यांचे डांबर करण करणेकामी 
मे. ली सी क शन ा.िल. िन.र. .4,08,71,561/- (अ र  र. .चार कोट  
आठ लाख ए काह र हजार पाचशे एकस  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल 
टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,07,97,811/- वर िन वदा दर माग वणेत आले 
आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,07,97,811/- पे ा 
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30.06% कमी हणजेच र. .2,85,33,989/- + रॉय ट  चाजस र. .7,12,159/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .73,750/- = एकुण र. .2,93,19,898/- 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 .४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .78/15/2020-21 अ वये भाग .६ 
मधील धावडेव ती व प रसरातील ना यांची सुधारणा करणेकामी मे.अ णा 
क शन िन.र. .55,84,712/- (अ र  र. .पंचाव न लाख चौ-याऐंशी हजार 
सातशे बारा फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .55,40,812/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .55,40,812/- पे ा 15.86% कमी हणजेच 
र. .46,62,039/- + रॉय ट  चाजस र. .71,546/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .43,900/- = एकुण र. .47,77,485/- 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 .५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .69/14/2020-21 अ वये भाग .८ 
से टर .४ मधील एल.सी.-१ गृहसं था शेजार ल र यावर सी.ड . वक 
बांधणेकामी मे.त मय एंटर ायजेस िन.र. .59,96,528/- (अ र  र. .एकोणसाठ 
लाख शहा नव हजार पाचशे अ ठावीस फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग 
चाजस वगळून र. .57,16,578/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. 
यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .57,16,578/- पे ा 18.09% कमी 
हणजेच र. .46,82,449/- + रॉय ट  चाजस र. .10,318/- मटे रयल टे ट ंग 

चाजस र. .2,79,950/- = एकुण र. .49,72,717/- 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 .६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/1/2020-21 अ वये भाग .३० 
दापोड  संुदरबाग येथे अ ावत प दतीने र ता वकिसत करणेकामी मे.सनराज  

क शन िन.र. .3,30,59,107/- (अ र  र. .तीन कोट  तीस लाख एकोणसाठ 
हजार एकशे सात फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .3,28,12,908/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .3,28,12,908/- पे ा 15.17% कमी हणजेच 
र. .2,78,35,190/- + रॉय ट  चाजस र. .61,718/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,46,200/- = एकुण र. .2,81,43,108/- 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 .७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/5/2020-21 अ वये भाग .३० 
कासारवाड  शा ीनगर मधील वसावा हॉटेल पयतचा र ता अ ावत प दतीने 
वकिसत करणेकामी मे.सनराज  क शन िन.र. .4,07,11,029/- (अ र  
र. .चार कोट  सात लाख अकरा हजार एकोणतीस फ ) मधुन रॉय ट  व 
मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .4,04,41,379/- वर िन वदा दर माग वणेत 
आले आहेत. यानुसार सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,04,41,379/- पे ा 
15.44% कमी हणजेच र. .3,41,97,230/- + रॉय ट  चाजस र. .2,59,556/- 

मटे रयल टे ट ंग चाजस र. .2,69,650/- = एकुण र. .3,47,26,436/- 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 .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात को वड-१९ ितबंधक काय कर यासाठ  
व वध घटकांशी सम वय साधून मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यांनी वेळोवेळ  दले या आदेशांची भावी र या अंमलबजावणी कर यासाठ  
जा. .वै /०९/का व/१२३५/२०२१ दनांक ०४/०४/२०२१ रोजी या आदेशा वये 
कळ वणेत आलेले आहे यानुसार सव सम वय अिधकार  यां या सुचनेनुसार 
सुर ा वभागाने तातड ने ता पुर या व पात ज बो को वड केअर सटर व 
काय वत को वड केअर सटरवर सुर ा यव था केलेली आहे. ई िन वदा नोट स 

मांक २/४/२०२०-२०२१ अ वये सुर ा वभागाकडे ठेकेदार  पद तीने व स थतीत 
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जॅ बो को वड सटर व को वड केअर सटर CCC वर मे.नॅशनल िस यु रट  स ह सेस ह  

सं था कायरत आहे. सदर सं थेकडून ठेकेदार  पद तीने ित कमचार  ती माह 

र. .२३,१३४/- माणे सदर सं थे दारे तातड ने ता पुर या व पात सम वय 

अिधकार  यां या सुचनेनुसार सुर ा वभागामाफत िनयु या करणेत आले या 
आहेत. अ णासाहेब मगर टे डअम येथील जंबो हॉ पटल येथ े दनांक ०२/०४/२०२१ 
रोजी पासून अित र  १२ रखवालदारांच े मदतनीस िनयु  कर यात आलेले आहे 

िनयु  करणेत आले या रखवालदारांच े मदतनीस यांना दनांक ०२/०४/२०२१ ते 

दनांक ३१/०५/२०२१ पयत एकूण र. .५,४५,९६२/- ऐवढा खच अपे त आहे व 

हाळंुगे हाडा CCC, िचखली घरकुल येथील “ड ” व “बी” इमारत, छ पती िशवाजी 
महाराज डा संकुल बालेवाड  CCC, जुने, नवीन भोसर  णालय व इं ायणी नगर 

CCC येथ ेअस ेएकूण ५० अित र  रखवालदारांच ेमदतनीस यांस र. .२१,२०,६१७/- 

(अ र  र. .एकवीस लाख वीस हजार सहाशे सतरा फ ) ऐवढा खच अपे त 

आहे. सव को वड केअर सटर द.०६/०४/२०२१ ते द.३१/०५/२०२१ पयत कंवा को वड 

केअर सटरबाबत पुढ ल आदेश िनगत होईपयत सुर ा यव था कर याच ेकामकाजास 

व खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 1) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघ 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. 

 

वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 2) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघ 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. 

 

वषय .११) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३१ द.०८/०४/२०२१ अ वये 
म हलां या आरो या या ीने मािसक पाळ  दर यान वापर या जाणा-या 
सॅिनटर  पॅड वापराचे माण अ य प आहे, यामुळे हे माण वाढ व यासाठ  
तसेच वापर या जाणा-या सॅिनटर  पॅडचे वघटन हो यासाठ  उपाययोजना करणे 
आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण 
योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या सावजिनक 
शौचालये, संपुण म.न.पा. कायालये व दवाखाने येथे सॅिनटर  नॅप कन ह डंग 
मशीन व ड पोजेबल मशीन बस वणे क रता सव म.न.पा. कायालये व 
दवाखा यांची अ यावत आकेड वार नुसार सदरचे येम ये संपूण शास कय 
कायवाह  नागरव ती वभागामाफत करणेत येऊन यानुषंगाने तातड ने 
कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत आहे. याकामीची तरतूद नागरव ती 
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वकास योजना वभागाकड ल सन २०२१-२०२२ या अंदाजप ाम ये नागरव ती 
वभागाकड ल उपल ध तरतूद मधून करणेस मा यता दे यात येत आहे. सॅिनटर  
नॅप कन ह डंग या वापरातून अ प दरात उ म दजाचे नॅप कन उपल ध क न 
देता येईल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या सावजिनक 
शौचालये, संपुण म.न.पा. कायालये व दवाखाने या भागात सॅिनटर  पॅड वापराचे 
माण वाढ व यासाठ  मदत होईल व नॅप कन वघटनाचे िनयोजन सॅिनटर  

नॅप कन ड पोजल मशीन माफत केले जाईल. या उप माचा सकारा मक 
वचार क न हा उप म राब वणे बाबत मा यता दे यास व सदर या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .१२) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३२ द.०८/०४/२०२१ अ वये 
पंपर  िचंचवड महापािलके या बालवाड  वगामधील बालकांना व छता कट 
पुर वले जाते. सदरचे येम ये संपुण शास कय कायवाह  व सा ह य वाटप 
ाथिमक िश ण वभागाकडून करणेत आली असून याबाबत वै कय 
वभागाकडून या व छता कट मधील सा ह य ठर व यात आले होते व सदर 
कटची खरेद  भांडार वभागाकडून क न या कामी येणा-या खचाची तरतूद 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल तरतूद मधून करणेत आलेली आहे. 
तर  सदरची योजना सन २०२१-२२ या वषाक रता महापािलके या ाथिमक 
िश ण वभागाकड ल बालवा यांमधील िशशु व बालकांना व छता कट 
सा ह य वाटप ाथिमक िश ण वभागाकडून करणेस तसेच याबाबत वै कय 
वभागाकडून या व छता कटमधील १.मा क, २.साबण, ३.टुथ श, ४.कंगवा, 
५.सॅिनटायझर, ६.हॅ ड वॉश, ७.टुथ पे ट, ८.नॅपक न, ९.अँ ट से ट क िल वड, 
१०.नेल कटर, ११.मेड केअर शा पू. इ.सा ह य ठरवून सदरची खरेद  सन २०२१-
२०२२ या वषाक रता भांडार वभागाकडून मा य केले या दरानुसार मे.साई 
समथ एंटर ायजेस या अनुभवी सं थेमाफत माहे जुन २०२१ ते ए ल २०२२ या 
कालावधी म ये दर तीन म ह यांनी येक व ा याना व छता क ट 
पुर वणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१३) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३३ द.०८/०४/२०२१ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
महापािलके या िश ण वभागाकड ल सव बालवा या, सव ाथिमक शाळा व 
सव मा यिमक शाळांम ये वॉटर फ टर व वॉटर कुलर (एक त युिनट) 
बस वणेबाबत योजना राब वणेक रता सव शाळांची अ यावत आकेड वार नुसार 
सदरचे येम ये संपूण शास कय कायवाह  नागरव ती वभागामाफत 
करणेत येऊन यानुषंगाने तातड ने कायवाह  करणेस मा यता दे यास 
याकामीची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०२१-२०२२ 
या अंदाजप ाम ये म हला व बालक याण योजने अंतगत नागरव ती 
वभागाकड ल उपल ध तरतूद मधून करणेस मा यता दे यास पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलके या सव बालवा या, सव ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये 
वॉटर फ टर व वॉटर कूलर (एक त युिनट) बस वणेकामी 
M/S.SAMRUDDHI ENTERPRISES या अनुभवी सं थेस थेट प तीने काम 
देणेस मा यता दे यास व सदर या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .72/6/2020-21 अ वये भाग .३० 

दापोड  मधील िशतळादेवी चौक स.नं.६ ते मु लीम दफनभूमी स.नं.१५ पयतचा 
र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणेकामी मे.सनराज क शन 
िन.र. .4,08,08,984/- (अ र  र. .चार कोट  आठ लाख आठ हजार नऊशे      

चौ-याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 
र. .4,05,39,334/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 
उपरो  ठेकेदाराकडून र. .4,05,39,334/- पे ा 17.24% कमी हणजेच 
र. .3,35,50,353/- + रॉय ट  चाजस र. .2,36,216/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 
र. .2,69,650/- = एकुण र. .3,40,56,219/- 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) जुल-ै२०२० म ये कोरोना ादुभाव वाढला असता पुणे महानगर देश वकास 

ािधकरण, पुणे (PMRDA) यांच ेकडुन कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथ े८०० बेडच े

जंबो को वड णालय चालु कर यात आले होते. ितथे कामकाज करणेकामी EOI 

िस द कर यात येऊन सव कामकाजाकर ता व वध एज सीज या िनयु या 
करणेत आ या हो या.  मा.आयु , मा.महापौर, मा.अित.आयु  .१ तसेच इतर 

पदािधकार  आ ण अिधकार  यांच े समवेत दनांक २२.०३.२०२१ रोजी िमट ंग 

आयोजीत केली असता झाले या चच माणे मा.आयु  यांनी अ णासाहेब मगर 

टेड यम येथील जंबो को वड णालय स या ६०० बेडसाठ  दोन म हने कालावधीसाठ  

चालु करणेकामी आदेश दलेले आहेत. सदर सभेचा सभावृ ांत बन वणेत आलेला आहे. 

तसेच को वडसाठ  कायकारणी सिमती गठ त कर यात आलेली आहे या सिमती या 
दनांक २३.०३.२०२१ रोजी झाले या िमट ंग मधील िनणया माणे अ णासाहेब मगर 

येथ ेजंबो को वड णालय चालु करणेबाबत िनणय घेणेत आला. को वड या दुस-या 
ट याम ये पूव  या (PMRDA  कडुन देणेत आले या)  कामकाजास अधीन राहुन 

मे.मेड ोज हे थकेअर आ ण मे.जेस आयड या ा.ली, मे.िच ा से स अँ ड स ह सेस 

यांना कामकाज आदेश देणेत आलेले आहेत. तसेच मा. वभागीय आयु  

कायालयाकडुन सूचना ा  झा या माणे आप कालीन बाब हणून मा यता देणे 

आव यक आहे.  M/s. CellBeans Healthcare Informatics Pvt.Ltd. यांना Jess Ideas 
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Pvt.Ltd. यांचेकडुन २१.०८.२०२० रोजी HIS, EMR, Telemedicine & PACS 

Platform Application License and Implementation Service कामी कामाचे आदेश 

दे यात आले होते. M/s.Jess Ideas  यांचेशी केले या चचनुसार PMRDA  ने 

याकामकाजा कर ता वतं  EOI  सी द केलेला न हता. M/s.Jess Ideas  यांचेमाफत 

सदर कामकाजाच ेआदेश देणेकामी कळ वणेत आले होते. या माणे यां याकडून 

एकूण र. .१५ लाखाच ेआदेश दे यात आले होते. M/s. Jess Ideas यांनी ते सदर काम 

कर यास तयार नसुन M/s. CellBeans Healthcare Informatics Pvt.Ltd. यांना थेट 

प दतीने काम दे यास हरकत नस याच ेप ा वये कळ वल ेआहे. या माणे M/s. 

CellBeans Healthcare Informatics Pvt.Ltd. यांनी द २५.०३.२०२१ रोजी दले या 
दरा माणे एक म ह यासाठ  र. .३ लाख अिधक १८% कर असा एकूण दोन 

मह यासाठ  र. .७,०८,०००/- (सव करांसह त)  एवढा खच येणार अस याचे कळ वल े

होते. मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांच े अिभ ायानुसार M/s. CellBeans 

Healthcare Informatics Pvt.Ltd. यांचेशी केले या चच माणे र. .५०,०००/- ित 

महा कमी क न दले आहेत. दनांक ०५.०४.२०२१ रोजी र. .५,००,०००/- अिधक १८% 

कर या माणे एकूण र. .५,९०,०००/- या दरानुसार दोन मह यासाठ  कामकाज 
करणेसाठ  तयार असले बाबत कळ वल े आहे. वर ल दरा माणे दोन म ह यासाठ  

काम करणेकामी एकूण र. .५,९०,०००/- (सव करांसह त) यांना कामकाज आदेश 

देणेत आलेले अस याने सदर खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये स या कोरोना (को वड-१९) ण 

झपा याने वाढत चालले आहेत. फे ुवार  २०२१ या दुस-या आठव या पासुन 

कोरोना बाधीतांची सं या दवस दवस वाढु लागलेली आहे.  णसं या 
झपा याने वाढत अस याने मनाप माफत चालु करणेत आलेली घरकुल येथील 

ड -५,६,७,८,१०,१२ हे को वड सटर दोन मह याकर ता तातड ने चालु करणेत 
आलेले आहेत. वाढती णसं या वचारात घेऊन पुढ ल को वड सटर चालु 
करणेकामी सुचना दले या आहेत. मे. ट हे थ केअर यांना प  .मसाभां/४/ 
का व/३२०/२०२१ द.१२.०४.२०२१ अ वये प  देऊन जु या दराने काम कर यास 
तयार आहात कंवा कसे या बाबत वचारणा कर यात आले असता  यांच ेकड ल 
द.१२.०४.२०२१ चे प ा वये जु या दराने काम कर यास तयार असले बाबत 
कळ वले आहे. भारतीय साथरोग अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा 
२००५, महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३(६) व कलम ६७(३) क नुसार कोरोना 
वषाणुचा (COVID19)  ादुभाव ल ात घेता सदर बाब तातड ची असेलेने मे. ट 

हे थ केअर यांना सामा जक याय वभाग, मुलांच ेवसतीगृह, मोशी येथील को वड 

सटर द.१७.०४.२०२१ ते १६.०६.२०२१ पयत (६१ दवस) दोन मह ने र. .५४३/- ती 
दन ती बेड या माणे २०० बेड पयत को वड केअर सटर चाल वणेस देणेबाबत 

र. .६६,२४,६००/- च ेकामकाज आदेश EOI .०३/२०२०-२१ मधील अट  शत  आ ण 

करारना यास अधीन राहून पूव या मंजूर दराने देणेत आलेले अस याने काय र 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  सोबतच े प  “अ” 

मधील 1 ते 10 वकास कामांचे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ ड 
नुसार ा  अिधकाराच िन वदा या पुण क न कामाचे आदेश िनगत केल े
अस याने याच ेअवलोकन करणे. 

 
वषय .१८) मनपा आरो य वभागाचे मागणीनुसार आव यक पायरे म ए स 2 ट के आय एस 

आय माक खरेद  करणेकामी ई िन.सु. .57/2020-21 अ वये िस द क न 

ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. ा  िन वदेमधील लघु म 

पुरवठाधारक मे.डॉ फ न से स कॉप रेशन यांचे ती िलटर दर र. .2330/- नुसार 
2150 िलटरसाठ  एकुण र. .50,09,500/- ा  झाले असुन ा  दर हे अंदाजप क य 
दर र. .49,45,000/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख पंचेचाळ स हजार फ ) हे 1.30 

ट के ने जा त आहेत.सदरचे दर वकृत करणेस मा यता दलेली असुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेकामी मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .१९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .60/06/2020-21 अ वये भाग .१२ 

तळवडे, आ. .१/५२ व १/५३ ला सीमा िभंत बांधणेकामी बी.ड .यादव 

िन.र. .1,60,44,799/- (अ र  र. .एक कोट  साठ लाख च वचेाळ स हजार सातशे 
न या णव  फ ) मधुन रॉय ट  व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून 

र. .1,57,77,599/- वर िन वदा दर माग वणेत आले आहेत. यानुसार सदर काम 

उपरो  ठेकेदाराकडून र. .1,57,77,599/- पे ा 23.73% कमी हणजेच 
र. .1,20,33,575/- + रॉय ट  चाजस र. .1,88,252/- मटे रयल टे ट ंग चाजस 

र. .2,67,200/- = एकुण र. .1,24,89,027/- 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  िचंचवड महानगरपािलका                          पंपर  - ४११ ०१८,                                    
पंपर -१८, नगरसिचव वभाग 

मांक - नस/३/का व/७६८/२०२१ 
दनांक -  १६/०४/२०२१ 

 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( .ड ेका/३/का व/९७/२०२१ द.७/४/२०२१ वषय .९ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/९८/२०२१ द.७/४/२०२१ वषय .१० चे लगत) 
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( .पापु/८/का व/११५/२०२१ द.१५/४/२०२१ वषय .१५ चे लगत) 

 


