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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
नगरसिचव  वभाग 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/ न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/ 
२०२२ द.१८/०८/२०२२ अ वय े ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर 
क न मा. शासक यांनी मंजूर  दलेल े दनांक १३/०९/२०२२ चे ठराव. 
 

मा. शासक ठराव मांक- ६१७     वषय मांक- ६१७ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .६१७ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/७८९/२०२२ 

द.०५/०९/२०२२ अ वये, मनपा या व वध वभागातील कॅनॉन कंपनी या ंटरक रता टोनर 

खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .६१७ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०५/का व/७८९/२०२२ 

द.०५/०९/२०२२ अ वये, मनपा या व वध वभागांतील कॅनॉन कंपनी या ंटरक रता 1 

वष कालावधीक रता दर करारानुसार टोनर  .337 व 328 खरेद  करणकेामी GeM Bid 

No.GEM/2022/B/1969579 अ वये लघु म दर ा  िन वदाकार मे.मोनाच टे नॉलॉजीज 

(पुणे) ा.िल., पुणे यांचेकडून टोनर .337 व टोनर .328 अनु मे र. .4,428/- ती नग व 

र. .4,293/- ती नग या दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेस मा. थायी सिमतीने ठराव 

.100, द.04/05/2022 अ वये यापूव  मा यता दलेली आहे. तथा प, स थतीत संगणक 

कोठार येथे कॅनॉन कंपनी या टोनर .337 व 328 चा पुरेसा साठा उपल ध नाह . मनपा या 
सवच वभागांना यांचे दैनं दन कामकाजासाठ  टोनसची आव यकता असते. 

महानगरपािलकेम ये कॅनॉन कंपनी या ंटसची सं या अिधक असुन यास कॅनॉन 

कंपनी या टोनर .337 व टोनर .328 ची आव यकता अस यामुळे टोनस या उपल ध 

सा याचा व संबंिधत वभागांना टोनसची आव यकता वचारात घेता कॅनॉन कंपनीचे टोनर 

.337 व टोनर .328 अनु मे 500 नग व 200 नग अनु मे र. .4,428/- ती नग व 

र. .4,293/- ती नग या दरानुसार मे.मोनाच टे नॉलॉजीज (पुणे) ा.िल., पुणे यांचेकडून 

िन वदा मंजुर दराने दर करारानुसार खरेद  करणेकामी होणारा वाढ व खच एकूण 

र. .30,72,600/-(अ र  र. .तीस लाख बहा र हजार सहाशे फ ) या खचास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ६१८     वषय मांक- ६१८ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- व ुत मु य 

वषय .६१८ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४१२/२०२२ द.०६/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे भाग .3 च-होलीमधील अमॅिनट  पेस येथे इले क PMPML बसेस 

चाज गसाठ  EV Station उभारणी करणे व उ चदाब वीजपुरव याशी संबधीत अनुषंगीक कामे 

करणेबाबत. 

ठराव .६१८ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४१२/२०२२ द.०६/०९/२०२२ 

अ वये, मनपा या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .05-01/2022-23 भाग .3 
च-होली मधील अमॅिनट  पेस येथे इले क PMPML बसेस चाज गसाठ  EV Station 

उभारणी करणे व उ चदाब वीजपुरव याशी संबधीत अनुषंगीक कामे करण.े, िन वदा 
र. .9,84,97,944/- पे ा -20.88% कमी हणजेच र. .7,79,31,573/- (अ र  र. .सात कोट  

एकोणऐंशी लाख एकतीस हजार पाचशे याह र फ )  यानुसार िन वदा मंजूर दराने लघु म 

दराचे ठेकेदार मे.बीएनसी पॉवर ोजे टस ् िल. यांचेकडून काम क न घेणेस आ ण 

िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच 

िनयमानुसार भाववाढ कलम लागू असलेस, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधार त 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करणे या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६१९     वषय मांक- ६१९ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .६१९ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/४०८/२०२२ द.०७/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे डा वभागास आव यक व वध इनडोअर जीम  सा ह य पुरवठा क न 

बसवून देणेबाबत. 

ठराव .६१९ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/४०८/२०२२ द.०७/०९/२०२२ 

अ वये, मनपाचे डा वभागास आव यक व वध इनडोअर जीम  सा ह य पुरवठा क न 
बसवून देणे माणे  खरेद बाबत GeM पोटलवर िन वदा. .GEM/2022/B/1866088 अ वये 

ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते.  एकुण 10 िन वदा ा  झा या. यापैक  एकुण 

पा  02 िन वदांचे दर शासन िनणय द.1/12/2016 मधील िनयमानुसार उघड यात आले. 

या माण,े ा  लघु म िन वदाकार मे. मुत  इं जिनअ रंग, पुणे यांचे व वध इनडोअर जीम 

सा ह य एकुण बाब .1 ते 19 पैक   बाब .16 वगळता उव रत बाब .1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19 माण े एकुण 18 बाबी सा ह य बाब िनहाय ा  

लघु म दर एकुण र. .5,60,69,262/- हे अंदाजप क य एकुण दर र. .5,73,57,400/- दरापे ा 
2.246% ने कमी अस याने दर वकृत कर यात आले आहेत. याकामी  मे. मुत  
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इं जिनअ रंग, पुणे या पुरवठाधारकाबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेस व 

येणा-या र. .5,60,69,262/-  चे खचास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील 
कलम ७३(क) नुसार मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६२०     वषय मांक- ६२० 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .६२० 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/४०९/२०२२ द.०७/०९/२०२२ 

अ वये, मा. वभागीय आयु , पुण े यांचेकडून मे.वेल पन इंड य कंपनी, गांिधधाम, गुजरात 

यांचे ारे िचंचवड महानगरपािलकेस ‘हर घर ितरंगा’ उप मासाठ  ा  रा वज बल अदा 
करणेबाबत. 

ठराव .६२० 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/४०९/२०२२ द.०७/०९/२०२२ 

अ वये, भारतीय वातं याचा अमृत महो सव या काय मांतगत ‘हर घर ितरंगा’ 
उप मासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस मा. वभागीय आयु , पुण े यांचेकडून 

मे.वेल पन इंड य कंपनी, गांिधधाम, गुजरात पुरवठाधारक यांचे ारे 100000 रा वज ा  

झाले होते. सदर ा  रा वजांपैक  20282 रा वज र. .20.50 ित नग या दराने 

नाग रकांना व  करणेत आले आहेत. या माण ेशासनाचे पुरवठाधारक मे.वेल पन इंड य 

कंपनी, गांिधधाम, गुजरात यांना 20282 रा वज व चे एकुण देय र. .4,15,781/- अदा 
करणेबाबत व सदर खच म यवत  भांडार वभागाकड ल “फिनचर खरेद ” या लेखािशषा मधून 

करणेस व या माण ेयेणा-या र. .4,15,781/- चे खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत 

आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६२१     वषय मांक- ६२१ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .६२१ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) म य भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०७/का व/१९२/२०२२ 

द.०७/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे वाय सी एम एच, पी जी आय या ने रोग वभागासाठ  

आव यक उपकरणे खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .६२१ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (२) म य भांडार यांचे कड ल प  .मभां/०७/का व/१९२/२०२२ 

द.०७/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे वाय सी एम एच, पी जी आय या ने रोग वभागासाठ  

आव यक उपकरणे OCT (Optical coherence tomography) खरेद कामी जेम पोटलव न bid 

No.Gem/2022/B/2133845 द.26/04/2022 अ वये िन वदा िस द कर यात आली 
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होती. यानुसार ा  िन वदेम ये मे.आ या ॉपट ज, नवी मंुबई यांचे OCT (Optical 

coherence tomography) उपकरणे खरेद  करणेकामी ित नग र. .५५,८८,८००/- 

जीएसट सह एकूण १ नगांसाठ  एकुण र. .५५,८८,८००/- (िन वदा र. .८७,०४,२५०/- 

दरापे ा -35.79% ने कमी)   असे ा  झाले असून अंदा जत  दरापे ा -35.79% ने कमी आहेत. 

मनपास आव यक पेिस फकेशननुसार  सदरचे दर वकृत करणेत आले आहेत. यानुसार 

मे.आ या ॉपट ज, नवी मंुबई यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस व सदर या खचास 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६२२     वषय मांक- ६२२ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- मा हती व जनसंपक 

वषय .६२२ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.उप आयु  मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/५२७/२०२२ 

द.०७/०९/२०२२ अ वये, मनपा या घरोघर  ितरंगा उप मा अंतगत आयो जत 

काया मासाठ  झाले या खचास काय र मा यता देणेबाबत. 

ठराव .६२२ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.उप आयु  मा हती व जनसंपक यांचे कड ल प  .माजसं/२/का व/५२७/२०२२ 

द.०७/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शासना या 
िनदशानुसार द.१३ ते २१ ऑग ट २०२२ दर यान घरोघर  ितरंगा हा उप म राब व यात 

आला.  या अंतगत व वध काय मांचे तसेच सा ह य अमृत या सा ह य वषयक उप माचे 

आयोजन कर यात आले. तसेच या उप माबाबत नाग रकांम ये जागृती कर या या उ ेशाने 
व वध मा यमांचा वापर क न िस  कर यात आली होती. घरोघर  ितरंगा या उप मा 
अंतगत आयो जत व वध काय मां या आयोजनाकामी तसेच या उप माम ये नाग रकांचा 
सहभाग वाढावा या क रता िस कामी झाले या र. .१३,००,४७७/- (अ र  र. .तेरा लाख 

चारशे स याह र फ ) या खचास मा. शासक यांची काय र मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६२३     वषय मांक- ६२३ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .६२३ 
दनांक -
१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/८/का व/७२८/२०२२ द.०७/०९/२०२२ 
अ वये, मनपा या वै कय वभागासाठ  सज कल सा ह य खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .६२३ 
दनांक -
१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .मभां/८/का व/७२८/२०२२ द.०७/०९/२०२२ 
अ वये, मनपा या वै कय वभागासाठ  सज कल सा ह य खरेद  करणेकामी म यवत  
भांडार वभागामाफत www..Mahatender .nic  वर  िस द केले या िन वदा .८२/२०२२-
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२३  नुसार २४ पा  िन वदाकारांपैक  २३ िन वदाधारकांचे  लघु म दराने सोबतचे प  अ 
नुसार  अ. .१ ते २३ िन वदाधारकांचे ४४३ बाबी साठ  र. .११,४९,५६,९६०/- हे अंदाजप क य 
दर र. .१५,५८,५३,३७२/- पे ा -२६.२४% ने कमी ा  झालेले आहेत. यानुसार मनपाचे 
वै कय वभागासाठ  सज कल सा ह य खरेद  करणेकामी सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते 
२३ िन वदाधारक यांचेकडून यांनी सादर केले या दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेस 
व खरेद साठ  होणारा एकूण र. .११,४९,५६,९६०/-(अ र  र. .अकरा कोट  एकोणप नास 
लाख छप न हजार नउशे साठ फ ) चे खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ६२४     वषय मांक- ६२४ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .६२४ 
दनांक -
१३/०९/२०२२  

मा.उप आयु (म यवत  भांडार) यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/४१६/२०२२ 
द.१२/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे अ नशामक वभागास Petrol  operated chain saw 

machine  सा ह य खरेद कामी पुरवठा आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करणे. 
ठराव .६२४ 
दनांक -
१३/०९/२०२२  

मा.उप आयु (म यवत  भांडार) यांचे कड ल प  .मभां/६/का व/४१६/२०२२ 
द.१२/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अ नशामक वभागास 

Petrol  operated chain saw machine सा ह य खरेद कामी GeM पोटलवर िन वदा 
.GEM/2022/B/2284935 अ वये ऑनलाईन िन वदा दर माग वणेत आले होते. एकुण 

05 िन वदा ा  झा या. यापैक  एकुण पा  02 िन वदांचे दर उघड यात आले. यामधील 
लघु म िन वदाकार मे.आयन ेड ंग कंपनी यांचे बाब .1 सा ह याचे एकुण लघु म दर 
र. .6,09,600/- हे अंदाजप क य दर एकुण र. .6,44,000/-पे ा 5.35% ने कमी अस याने 
दर वकृत कर यात आले आहेत. याकामी मे.आयन ेड ंग कंपनी या पुरवठाधारकाबरोबर 
करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत करणेत आलेनुसार केले या कायवाह चे महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ७३(ड) नुसार मा. शासक यांनी अवलोकन 
केले.  

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 
द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
मा. शासक ठराव मांक- ६२५     वषय मांक- ६२५ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .६२५ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.उप आयु (म यवत  भांडार) यांचे कड ल प  .मभां/२२/का व/१५०/२०२२ 
द.१२/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे वै क य वभागांतगत दवाखाना व 
णालयाक रता  आव यक double door refrigerator खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .६२५ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.उप आयु (म यवत  भांडार) यांचे कड ल प  .मभां/२२/का व/१५०/२०२२ 
द.१२/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै क य वभागांतगत 
दवाखाना व नालयाक रता आव यक double door refrigerator खरेद कामी जेम 
पोटलव न िस द केले या Gem/2022/B/2393331 म ये लघु म दर िन वदाधारक 
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मे.ऍर ोन टे नालॉजी ऍ ड एटंर ायजेस,  िचंचवड यांनी सादर केलेले ती नग र. .28,750/- 
नुसार 30 नगासाठ   एकुण र. .8,62,500/- असे लघु म दर ा  झाले असुन सदरचे दर 
अंदाजप क य दर र. .11,52,900/- पे ा -25.19 ट केने कमी आहेत. सदर ा  लघु म दर 
वकृत कर यात आले आहेत. यानुसार मे.ऍर ोन टे नालॉजी ऍ ड एटंर ायजेस, िचंचवड 

यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस व 30 नग double door refrigerator खरेद कामी   
येणा-या एकूण र. .8,62,500/-(अ र  र. .आठ लाख बास  हजार पाचशे फ ) चे 
खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६२६     वषय मांक- ६२६ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- उ ान/वृ संवधन 

वषय .६२६ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/७४६/२०२२ द.०८/०९/२०२२ अ वये, 
मनपाचे कोकणे चौकातील व थेरगांव येथे न याने वकिसत केलेले म य दुभाजक 
सुशोिभकरणाची देखभाल करणेबाबत. 

ठराव .६२६ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.उप आयु  उ ान यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/७४६/२०२२ द.०८/०९/२०२२ अ वये,  
मनपाचे उ ान/वृ संवधन वभागामाफत कोकणे चौकातील व थेरगांव येथे न याने वकिसत 
केले या र ते म य दुभाजक सुशोिभकरण करणेत आलेले  असुन सदर कामाची पुढ ल 
देखभाल करणे आव यक आहे. सदर कामास ३ म हने कालावधीसाठ  ३१/८/२०२२ अखेर 
देणेस मा यता देणेत आली आहे. स थतीत वभागामाफत िन वदा नोट स .९/२०२०-२१ 
मधील मे.जी.बी.इंटर ायजेस यांना िन वदा ा  दर ४.००% ने कमी डांगे चौक ते िचंचवड 
टेशन  काम िमळालेले असुन सदर कामाची मुदत २ वष असुन सदर कामाची मुदत स टबर 

२०२३  अखेर आहे. वाढ व ३ र यांचे  े  ६३०० र.मी असुन िन वदा ा  दर ४.०० ने कमी 
दराने पुढ ल ३ म हने कालावधीसाठ  र. .१,८५,७३४/- संबंिधत मे.जी.बी.इंटर ायजेस यांना 
सोप वणेस मा यता दलेली आहे. यासाठ  ती महा र. .१,८५,७३४/- इतका खच येणार 
असुन साधारण ३ म हने कालावधीसाठ  र. .५,५७,२०२/- इत या येणा-या वाढ व खचास व 
यांचेशी करारनामा क न कामाचा आदेश देणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६२७     वषय मांक- ६२७ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- शासन 

वषय .६२७ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . शा/१/का व/४८८/२०२२ द.१२/०९/२०२२ अ वये, 
मनपाचे जा हरात .१८४/२०२२ मधील गट ब व क संवगा या ऑनलाईन भरतीचे सव 
ट यांचे कामकाज मे.ट .सी.एस. कंपनीस दे यास व सदर जा हरातीनुसार ऑनलाईन ा  
होणारे उमेदवारांचे अजा नुसार ित उमेदवार शु क र. .५७०/-  व शासन िनयमानुसार देय 
GST तसेच होणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 
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ठराव .६२७ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . शा/१/का व/४८८/२०२२ द.१२/०९/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील आव यक असणारे गट ब व क संवगातील एकूण १६ 
अिभनामाचे पदनामांची एकूण ३८६ र  पदे सरळसेवेने भरणेकर ता द.१४/०८/२०२२ या 
वतमानप ात जा हरात .१८४/२०२२ िस द केली असून अहताधारक उमेदवारांकडून 
ऑनलाईन अज माग व यात आले आहेत. सामा य शासन वभागाकड ल शासन िनणय 

. ािनमं१२२२/ . .५४/का.१३-अ, द.०४/०५/२०२२ अ वये  गट ब क व ड मधील 
नामिनदशना या को यातील पदे सरळसेवेने भरणेबाबत या  एक त मागदशक सुचना 
िस द के या आहेत. सदर शासन िनणयातील मागदशक सूचनांनुसार पंपर  िचंचवड 

महापािलका आ थापनेवर ल गट ब, गट क व गट ड संवगातील नामिनदशना या को यातील 
र  पदे सरळसेवेने भर याकर ता द.१३/०८/२०२२ चे आदेशा वये िनवड सिमती गठ त 
कर यात आली आहे. सदरचे सिमतीचे द.१३/०८/२०२२ चे सभावृ ांता नुसार मे.ट .सी.एस. 
कंपनीसमवेत यापूव  कर यात आलेला करारनामा न याने िस द करावयाचे जा हरातीसाठ  
ा  धर यास तसेच ऑनलाईन अज केलेले ती उमेदवार शु क र. .४३०/- व पुर व यात 

येणा-या सेवा सु वधा क रता (ऑनलाईन प र ेत उमेदवारांवर सहज र या िनयं ण 
ठेवणेकर ता येक उमेदवाराकर ता IRIS Scan - र. .५०/-, HHMD Frisking - र. .४०/- व 
CCTV Recording - र. .५०/-) ती उमेदवार र. .१४०/- आ ण शासन िनयमानुसार देय 
जी.एस.ट . या माण ेशु क अदा करणेस तसेच होणारा य  खच अदा करणेकामी मा. थायी 
सिमती सभा ठराव .२५, द.०६/०४/२०२२ व ठराव .२१५, द.३१/०५/२०२२ तसेच 
मा.महापािलका सभा ठराव .३१, द.०७/०४/२०२२ व ठराव .६९, द.०७/०६/२०२२ 
अ वये  मा यता ा  झाली आहे. मा. थायी सिमती/ मा.महापािलका सभे या मा यतेने 
द.११/०७/२०२२ चे कामकाज आदेश दे यात येऊन ऑनलाईन ७ पदां या प र ेचे कामकाज 
क न घेतले आहे. वर ल माण े मा यतेनुसार कामकाज क न घेणेकामी मा.आयु सो व 
मे.ट .सी.एस.कंपनीचे ितिनधी यांचे समवेत कामकाजाबाबतचा करारनामा कर यात आलेला 
असुन सदरचा करारनामा मा. थायी सिमती सभेचे सद यांचे वा र ने सील केलेला आहे. 
द.२४/०६/२०२२ रोजी झाले या करारनामा SCHEDULE 1, Contract Term म ये सदरचा 
करारनामा हा द.२६/०५/२०२२ पासुन पुढ ल ०३ वषाकर ता ा  अस याचे नमूद कर यात 
आले आहे. यामुळे यापूव  मे.ट .सी.एस. कंपनीसमवेत कर यात आलेला करारनामा, िस द 
केलेले जा हरात .१८४/२०२२ चे सव कामकाजासाठ  ा  धर यात येऊन या माण े १६ 
पदांचे ऑनलाईन प र ेचे अनुषंगाने संगणक साम ीसह सव ट याचे कामकाज क न 
घे यात येणार आहे. तसेच जा हरात .१८४/२०२२ मधील गट ब व क संवगा या ऑनलाईन 
भरतीचे सव ट यांचे कामकाज मे.ट .सी.एस. कंपनीस दे यास व सदर जा हरातीनुसार 
ऑनलाईन ा  होणारे उमेदवारांचे अजा नुसार ित उमेदवार शु क र. .५७०/-  व शासन 
िनयमानुसार देय GST तसेच होणा-या य  खचास मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक 
असलेने यास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर 

क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी 
िशफारस करणेस मंजूर  दली. 
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मा. शासक ठराव मांक- ६२८     वषय मांक- ६२८ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- वायसीएमएच 

वषय .६२८ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/३५७/२०२२ 

द.१३/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे पी.जी.आय.वाय.सी.एम. णालयाम ये ए.आर.ट .सटर 

कर ता तरतूद करणे व कमचार  नेमणूक करणेबाबत मा.महापािलका सभे या ा  

अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .६२८ 

दनांक -

१३/०९/२०२२  

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/७/का व/३५७/२०२२ 

द.१३/०९/२०२२ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पी.जी.आय.वाय.सी.एम. 
णालयाम ये अपुरा कमचार  वग असलेने न दणीकृत सं थेमाफत  व वध पदांवर ल 

अिधकार -कमचार  आउुटसोिसग ारे अनुबंधीत सं थेकडून उपल ध क न घेणेत येते. तथा प 

वाय.सी.एम. णालयाक रता बी. ह .जी.इं डया िल.ह  सं था वाय.सी.एम. णालयाक रता 
अनुबंिधत केली आहे. वाय.सी.एम. णालयामधील ए.आर.ट .सटर बजाज टो िल.,महारा  

रा य एडस िनयं ण सं था (MSACS) व पं.िचं.मनपा यां यातील प ीय सामंज य 

करारा ारे कायरत होते.सदर करार द.३१/०८/२०२२ रोजी संपु ात आला आहे. सबब सदर 

ए.आर.ट .सटर पी.जी.आय.वाय.सी.एम. णालयामाफत चाल वणेचे योजन आहे. सदरकामी 
आव यक मनु यबळ मे.बी. ह .जी.इं डया िल.या सं थेमाफत एक वष कालावधीक रता पुरवठा 
करणेस मंजूर  देणेत येत आहे. तसेच यापोट  येणा-या कमान वेतन काय ानुसार वेतन 

अदायगी वर  होणा-या प  ब माण े या खचास र. .४०,२३,६८४/- (१२ मह यांसाठ (सेवा 
शु कासह)) तसेच वेळोवेळ  िस  होणा-या कमान वेतन दरानुसार वेतन अदायगीस 

मा यता घेण ेआव यक आहे.  

प -ब 

अ.

 

पदनाम मागणी ितमाह वेतन ( कमान वेतन 

कायदयानुसार) 
 वग-१   

१ वै कय अिधकार (एम.बी.बी.एस.) १ ७५०००/- 
 वग-३   

२ समुपदेशक (Counsellor) ३ २८९२३/- 

३ फामािस ट १ २८९२३/- 

४ टाफनस २ २८९२३/- 

५ क युिनट  केअर कोऑड नेटर १ २८९२३/- 

६ डाटा मॅनेजर १ २८९२३/- 

७ लॅब टे नीिशयन १ २८९२३/- 
 वग-१+  वग-३ = एकूण                                 १० ३,३५,३०७/- 

      
     तसेच सदर उप मासाठ  आव यक असणारे व वध उपकरण े देखभाल व दु तीसाठ  

येणारा खच पुढ ल माण े 
 
Sr. 
No. Particulars Annual 

Cost Remarks/ Justification for costs 
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1 

Annual 
Equipment 
Maintenance 
Charges (Yearly) 

1,00,000/- 
For 2 CD4 machines, we are considering the 
actual quoted by BAL, we will review this with 
the companies. 

3 
Office Expenses 
and operational 
cost 

1,20,000/- General office exps@ Rs. 10000 per month 

4 EDLI Contribution 6,447/- Actuals, we will review enhancement if 
needed as per YRGCARE’s policy. 

5 P.F. Admin 
Charges 6,927/- PF administration expenses. Considered the 

earlier expense expended. 

6 Printing & 
Stationery 36,000/- 

All type of stationeries and printing that are 
not part of the MSACS statutory requirements 
but required for operations of the centre. 
Calculated @ Rs. 3000 per month 
 

7 Repair to assets 
(one time grant) 50,000/- 

It is assumed that the assets clouds be old and 
expecting more repair works to occur.  
Calculated @ Rs. 5000 per month 

8 Staff insurance 
expenses 33,712/- As earlier has been adapted. 

9 Emergency Drug 
purchase of ARV 1,00,000/- Emergency Drug purchase grant 

10 

Centre  Co-
ordination 
meeting with 
stake holders 

24,000/- 2000 Rs/Monthly meeting as per  MSACA and 
NACO guidelines 

 Grand Total 4,77,086/-  
   मानधन वेतनावर र. .४०,२३,६८४/- + देखभाल व दु तीवर र. .४,७७,०८६/- असे एकुण 

४५,००,७७०/- चे खचास मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची 
मंजुर  घेणेकामी िशफारस कर यास मा यता आव यक असलेने यास मा. शासक यांची 
मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी वषयास सवसाधारण सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस 

करणेस मंजूर  दली. 
 
मा. शासक ठराव मांक- ६२९     वषय मांक- ६२९ 

दनांक – १३/०९/२०२२      वभाग- थाप य उ ान 

वषय .६२९ 
दनांक -
१३/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था. डा/का व/३४५/२०२२ 

द.१३/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे पंपळे सौदागर येथे िगयारोहणासाठ  लायं बंग वॉल 

बांधणेबाबत. 

ठराव .६२९ 
दनांक -
१३/०९/२०२२  

मा.अित.आयु (१) थाप य उ ान यांचे कड ल प  . था. डा/का व/३४५/२०२२ 

द.१३/०९/२०२२ अ वये, मनपाचे पंपळे सौदागर येथे िगयारोहणासाठ  लायं बंग वॉल 

बांधणे या कामासाठ  आराखडे तयार क न मंजूर  घेण,े अंदाजप क तयार करणे इ. िन वदा 
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पूव कामे व िन वदा प ात करा या लागणा-या कामासाठ  थाप य उ ान व डा 
वभागामाफत स लागार यांची दरप क द.२७/०५/२०२२ ते द.०२/०६/२०२२ या 
कालावधीत माग व यात आली आहेत यानुसार मे.कडूसकर कं स टं सी यांचा सदर 

कामासाठ  १.९५% इतका लघु म दर ा  झालेला आहे. मे.कडूसकर कं स टं सी यांना 
कोटेशन नोट सम ये नमूद के या माण ेिगयारोहन या डा कारासाठ  लागणार  आव यक 

ती अहता व अनुभव आहे. सदर कामाचे आराखडे व अंदाजप क बन वणे इ याद  मे.कडूसकर 

कं स टं सी यांची  सदर कामासाठ  १.९५% दराने फ  अदा करणसे मा. शासक यांची मंजूर  

देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-

२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/का व/५९२/२०२२ 

द.१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर क न 

उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 
 
 
 

 सह /-                        सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 
नगरसिचव           मा. शासक 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
     पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८. 


