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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 ३१/०१/२०२३ चे ठराव. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- ११९५          वषय मांक- ११९५ 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- झोिनपु थाप य 
वषय .११९५ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  झोिनपु थाप य यांचे कड ल प  

.झोिनपु/ था/िन/०५/२०२३ द.११/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .८ गणेशनगर येथे 

थाप य वषयक कामे करणे व देखभाल दु तीची कामे करणेबाबत. 

ठराव .११९५ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.स म ािधकार  तथा सहा.आयु  झोिनपु थाप य यांचे कड ल प  

.झोिनपु/ था/िन/०५/२०२३ द.११/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे “ भाग .८ गणेशनगर येथे 

थाप य वषयक कामे करणे व देखभाल दु तीची कामे करणे. (सन २०२१-२२) मे.अ य मंजाभाऊ 

रोडे, िन.र. .१४,९९,८६३/- (अ र  र. .चौदा लाख न या नव हजार आठशे ेस  फ ) मधून रॉय ट  

व मटेर यल टे ट ंग चाजस वगळून र. .१४,६१,९६३/- वर िन वदा माग वणेत आले आहेत. यानुसार 

सदर काम उपरो  ठेकेदाराकडून र. .१४,६१,९६३/- पे ा ३३.०५% कमी हणजेच र. .९,७८,७८४/- 

+रॉय ट  चाजस र. .२१,३८६/- मटेर यल टे ट ंग चाजस र. .३७,९००/- = एकुण र. .१०,३८,०७०/- 

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 कलमामुसार 

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 राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न आदेश देणेत आलेला आहे. तर  सदर या वषयाचे 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- ११९६          वषय मांक- ११९६ 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- आरो य अ े ीय 
वषय .११९६ 
दनांक -
३१/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/५३/२०२३ 
द.१२/०१/२०२३ अ वये, “ऐ या म हला बचत गट” यांचे मनपाचे सामुदाियक व सावजिनक 
शौचालयाचे व छता व देखभाल- दु तीचे कामकाजास मुदतवाढ देणबेाबत. 

ठराव .११९६ 
दनांक -
३१/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/५३/२०२३ 
द.१२/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने म हला स मीकरण व 
लोकसहभाग वाढ वण े याकर ता नवी दशा या उप माची सुरवात करणेत आली आहे. याकर ता 
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महानगरपािलका े ातील था पत व वध म हला बचत गट कंवा म हला मंडळाचा उपयोग क न 
घे याचे िनयो जत केले असून व छ सव णाची प रणामकारकता वाढ व याचे ीने शहरातील 
व वध झोपडप यातील सामुदाियक शौचालय ह  म हला या न दणीकृत गटांना यांचे प रचालन 
कर यासाठ  दे याबाबत मा.आयु  सो. यांनी आदेश .ना वयो/०२/का व/४१/२०२२ 
द.०७/०३/२०२२ आदेशा वये देणेत आले आहे. तसेच शौचालयाम ये बचत गटाचा ओनरिशप पाट 
आणावा याकर ता दु तीचे कामकाजाची जबाबदार  कॉ ॅ टरला न देता थािनक बचत गटाला 
देवून र. .९००/- ित िस स या दराने थेट प दतीने यांना काम देणे कामी कळ वले आहे. यानुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, अ े ीय कायालयातील भाग .१० मधील परशूराम नगर, 
िचंचवड येथील १ लॉक २७ िस सचे शौचालय थेट प तीने चाल वणेकामी “ऐ या म हला बचत 
गट”यांना आदेश . अ ेका/आ/२/का व/३०७/२०२२ द.२९/०६/२०२२ अ वये द.४/०७/२०२२ ते 
०३/०१/२०२३ (६ म हने) या कालवधीसाठ  भाग .१० मधील परशूराम नगर, िचंचवड येथील १ 
लॉक २७ िस सचे शौचालय थेट प तीने चाल वणेचे कामकाज देणेत आले आहे. परंतू सदर 
कामाची मुदत द.०३/०१/२०२३ रोजी संपु ात आली आहे. तदनंतर मा.आयु  सो. यांनी म हलाचे 
स मीकरण होणेचे ीने “ऐ या म हला बचत गट” यांना पुन : ६ म हने कालावधीसाठ  भाग 

.१० मधील परशूराम नगर, िचंचवड येथील १ लॉक २७ िस सचे शौचालय थेट प तीने चाल वणेचे 
कामास मुदतवाढ देणेस द.१०/०१/२०२२ रोजी या मा य तावा वये मा यता देणेत आली आहे. 
यानुसार उपरो  कामास ६ म हने कालावधीसाठ  याकामी येणारा अंदाजे र. .९०० x २७ (िस स) = 

र. .२४,३००/- ित म हना या माणे र. .२४३०० x ६ (म हने)= र. .१,४५,८००/- हा दर वीकृत 
करणेस व य  येणा-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- ११९७          वषय मांक- ११९७ 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- आरो य अ े ीय 
वषय .११९७ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/५४/२०२३ 

द.१२/०१/२०२३ अ वये, “ऐ या म हला बचत गट” यांचे मनपाचे सामुदाियक व सावजिनक 

शौचालयाचे व छता व देखभाल - दु तीचे कामकाजाबाबत. 

ठराव .११९७ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/५४/२०२३ 

द.१२/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने म हला स मीकरण व 

लोकसहभाग वाढ वण े याकर ता नवी दशा या उप माची सुरवात करणेत आली आहे. याकर ता 
महानगरपािलका े ातील था पत व वध म हला बचत गट कंवा म हला मंडळाचा उपयोग क न 

घे याचे िनयो जत केले असून व छ सव णाची प रणामकारकता वाढ व याचे ीने शहरातील 

व वध झोपडप यातील सामुदाियक शौचालय ह  म हला या न दणीकृत गटांना यांचे प रचालन 

कर यासाठ  दे याबाबत मा.आयु  सो. यांनी आदेश .ना वयो/०२/का व/४१/२०२२ 

द.०७/०३/२०२२ आदेशा वये देणेत आले आहे. तसेच शौचालयाम ये बचत गटाचा ओनरिशप पाट 

आणावा याकर ता दु तीचे कामकाजाची जबाबदार  कॉ ॅ टरला न देता थािनक बचत गटाला 
देवून र. .९००/- ित िस स या दराने थेट प दतीने यांना काम देणे कामी कळ वले आहे. 

यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, अ े ीय कायालया या काय े ातील द नगर, 

िचंचवड येथील ह ड ओ सटर जवळ ल मनपाचे २ लॉक ४१ िस सचे शौचालय थेट प तीने 

चाल वणेस देणेकामी “ऐ या म हला बचत गट” यांना मा.आयु  सो. यांनी द.१०/०१/२०२३ 
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रोजी या मा य तावा वये ६ म हने कालावधीसाठ  चाल वणेस दे यास मंजुर  दली 
आहे.  यानुसार याकामी येणारा अंदाजे र. .९०० x ४१ (िस स) = र. .३६,९००/- ित म हना 
या माणे ३६९०० x ६ (म हने) = २,२१,४००/- हा दर वीकृत करणेस व य  येणा-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- ११९८          वषय मांक- ११९८ 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- आरो य अ े ीय 
वषय .११९८ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/५५/२०२३ 

द.१२/०१/२०२३ अ वये, “महष  वा मक  म हला बचत गट” यांचे मनपाचे सामुदाियक व 

सावजिनक शौचालयाचे व छता व देखभाल - दु तीचे कामकाजाबाबत. 

ठराव .११९८ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  आरो य अ े ीय यांचे कड ल प  .अ ेका/आ/२/का व/५५/२०२३ 

द.१२/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने म हला स मीकरण व 

लोकसहभाग वाढ वण े याकर ता नवी दशा या उप माची सुरवात करणेत आली आहे. याकर ता 
महानगरपािलका े ातील था पत व वध म हला बचत गट कंवा म हला मंडळाचा उपयोग क न 

घे याचे िनयो जत केले असून व छ सव णाची प रणामकारकता वाढ व याचे ीने शहरातील 

व वध झोपडप यातील सामुदाियक शौचालय ह  म हला या न दणीकृत गटांना यांचे प रचालन 

कर यासाठ  दे याबाबत मा.आयु  सो. यांनी आदेश .ना वयो/०२/का व/४१/२०२२ 

द.०७/०३/२०२२ आदेशा वये देणेत आले आहे. तसेच शौचालयाम ये बचत गटाचा ओनरिशप पाट 

आणावा याकर ता दु तीचे कामकाजाची जबाबदार  कॉ ॅ टरला न देता थािनक बचत गटाला 
देवून र. .९००/- ित िस स या दराने थेट प दतीने यांना काम देण ेकामी कळ वले आहे. यानुसार 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या, अ े ीय कायालया या काय े ातील भाग .१९ मधील 

िलंकरोड, प ाशेड, पंपर  येथील मनपाचे सामुदायीक शौचालय ४ लॉक ३७ िस सचे शौचालय थेट 

प तीने चाल वणेस देणेकामी “महष  वा मक  म हला बचत गट”यांना मा. आयु  सो. यांनी 
द.१०/०१/२०२३ रोजी या मा य तावा वये ६ म हने कालावधीसाठ  चाल वणेस दे यास मंजुर  

दली आहे. यानुसार याकामी येणारा अंदाजे र. .९०० x ३७ (िस स) = र. .३३,३००/- ित म हना 
या माण ेर. .३३,३०० x ६ (म हने)= र. .१,९९,८००/- हा दर वीकृत करणेस व य  येणा-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- ११९९          वषय मांक- ११९९ 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- फ े य थाप य 
वषय .११९९ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय यांचे कड ल प  .फ ेका/िन-४/का व/०८/२०२३ द.१२/०१/२०२३ 

अ वये, मनपाचे फ े य थाप य वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे अवलोकन 

करणेबाबत. 

ठराव .११९९ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  फ े ीय यांचे कड ल प  .फ ेका/िन-४/का व/०८/२०२३ द.१२/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े य कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 

िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते ४) ि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 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- १२००          वषय मांक- १२०० 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१२०० 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/४/का व/१७/२०२३ द.१२/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे मु य इमारतीमधील व छतागृहा कर ता वॉटर  यु रन काटज खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१२०० 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/४/का व/१७/२०२३ द.१२/०१/२०२३ अ वये, 
“मनपाचे आरो य वभागासाठ  वॉटर  यु रन काटज खरेद कामी िस द करणेत आले या 
कोटेशनचे दराचे पाक ट द.१९/१२/२०२३ रोजी उघडणेत आलेले आहे. यानुसार वॉटर  यु रन 

काटज खरेद कामी मे.वे ट को ट ए टर ायजेस ा.िल. यांचे  ा  लघु म दर ती नग सव करासह 
र. .२९००/- माणे १८८ नगाकर ता एकूण र. .५,४५,२००/- (कोटेशन र. .५,५४,६००/- पे ा -

१.६९% ने कमी) इतका खच येणार आहे.  मनपाचे आरो य वभागासाठ  १८८ नग वॉटर  यु रन 

काटज  खरेद कामी मे.वे ट को ट ए टर ायजेस ा.िल. यांनी  सादर केले या दरानुसार यांचे बरोबर 

करारनामा करणे तसेच येणा-या एकूण र. .५,४५,२००/- चे खचास महानगरपािलका अिधिनयम 

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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२०१          वषय मांक- १२०१ 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- इ े य व ुत 
वषय .१२०१ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/०१/२०२३ द.१६/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे इ े य व ुत वभागाकड ल प ाम ये नमूद वकास कामांचे अवलोकन करणेबाबत. 

ठराव .१२०१ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.सहा.आयु  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-६/का व/०१/२०२३ द.१६/०१/२०२३ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ  े ीय कायालयाकड ल व ुत वभागाचे िन वदा कामां या 
सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 7) िनयमानुसार व िन वदा अट -शत  माणे 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 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- १२०२          वषय मांक- १२०२ 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- नगरसिचव 
वषय .१२०२ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/५७३/२०२३ द.१३/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे 

नगरसिचव वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजूर  बाबत. 

ठराव .१२०२ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.नगरसिचव यांचे कड ल प  .नस/०१/का व/५७३/२०२३ द.१३/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे 

नगरसिचव वभागातील कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी वनंती अज सादर 
केलेले आहेत. संबंिधत कमचा-यांचे वनंती अजानुसार सोबतचे प  “अ” म ये 
दश वले माणे रजा मंजूर  कामीचे वषयास 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- १२०३          वषय मांक- १२०३ 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- मु यलेखाप र ण 
वषय .१२०३ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/९८/२०२३ द.१३/०१/२०२३ अ वये, 

मनपाचे मु यलेखाप र ण वभागाकड ल कमचा-यां या रजा मंजूर  बाबत. 

ठराव .१२०३ 

दनांक -

मा.मु यलेखाप र क यांचे कड ल प  .मुलेप/१/का व/९८/२०२३ द.१३/०१/२०२३ अ वये, 
मनपाचे मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर  कामी सादर 
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३१/०१/२०२३ केले या वनंती अजानुसार सोबत  प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर  कामीचे वषयास 
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- १२०४          वषय मांक- १२०४ 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- वायसीएमएच 
वषय .१२०४ 
दनांक -
३१/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/०७/का व/१७/२०२३ द.१३/०१/२०२३ 

अ वये, बॅ टे रयोलॉजी आ ण मायकोलॉजी योगशाळेतील EQAS काय मात सहभागी हो यासाठ  

शु क िमळणेबाबत. 

ठराव .१२०४ 
दनांक -
३१/०१/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .वायसीएमएच/०७/का व/१७/२०२३ द.१३/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती 
णालयातील डॉ.जय ी पेटकर, ा यापक सू मजीवशा  यांनी प  . 

PGI/YCMH/Micro/98/12/2022, दनांक-२३/१२/२०२२ रोजी सादर क न  बॅ टे रयोलॉजी आ ण 

मायकोलॉजी योगशाळेतील EQAS काय मात सहभागी हो यासाठ  शु क िमळणेबाबत वनंती 
केलेली आहे. सु मजीवशा  वभाग यांना Indian Association of Medical Microbiologists, 
Microbiology External Quality Assessment Scheme (EQAS) ा काय मात सहभागी हो यासाठ  

र ज ेशन शु क र. .५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार फ ) अकाऊंटचे नाव. Christian Medical 

College Vellore Association, बँकेचे नाव– State Bank Of India, बँक खाते . 10404158238, 

आयएफएस  कोड-SBIN0001618 यांना एनईएफट /इसीएस ारे पाठवावे लागणार आहेत. तसेच 
External Quality Assurance Programme in Medical Mycology Mycology Division, 
Department of Medical Microbiology Postgraduate Institute of Medical Education and 
Research, Chandigarh (PGIMER) अकाऊंटचे नाव.The Director PGIMER PVT Research Grant 
Account OR Director PGIMER, A/C No.30048326344, SBI Medical Branch Sector-12 
CHANDIGARH, यांचे नावे र. .५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार फ ) डमांड ा ट(DD) ारे पाठवावे 

लागणार आहेत.(आयएफएस  कोड-SBIN0001524). Christian Medical College Vellore 

Association, Vellore यांना र. .५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार फ ) व Director PGIMER, 

CHANDIGARH यांना Demand Draft एकुण र. .५,०००/- (अ र  र. .पाच हजार फ ) असे एकुण 

र. .१०,०००/- (अ र  र. .दहा हजार फ ) इतके एनईएफट /इसीएस व डमांड ा ट(Demand 

Draft) ारे अदा करणेस व सदरचा खच पद यु र सं था, यशवंतराव च हाण मृती णालयाकड ल 

सन २०२२-२०२३ या अंदाजप कातील“पी.जी.आय. (वाय.सी.एम.एच) पसीएमसी इतर खच” या 
लेखािशषातील र. .२५,००,०००/- मधुन अदा करणेस 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. 

 



7 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२०५          वषय मांक- १२०५ 

दनांक – ३१/०१/२०२३           वभाग- दुरसंचार 
वषय .१२०५ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) दुरसंचार यांचे कड ल प  .अ. व.द.ूसं./२/का व/२९६/२०२३ द.३०/०१/२०२३ 

अ वये, मनपाचे िसट  सटर वकिसत करणे अंतगत दुबई येथे अ यास दौ-यासाठ  मनपा अिधका-
यां या वापरातील मोबाईलला रोिमंग सु वधा उपल ध क न देणेबाबत. 

ठराव .१२०५ 

दनांक -

३१/०१/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) दुरसंचार यांचे कड ल प  .अ. व.द.ूसं./२/का व/२९६/२०२३ द.३०/०१/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड मनपामाफत  िसट  सटर क प वकिसत करणेसाठ  Transaction 

Advisory हणून M\s.KPMG यांची नेमणुक करणेत आलेली आहे. यासाठ  या करारनामा अंतगत 

स लागारा माफत २ देशाम ये िसट  सटर सारखे क पांना भेट  देणे व तेथील व वध सं थांशी 
चचा करणे या बाबींचा अंतभाव आहे. यासाठ  खालील मनपा आिधकार  दुबई येथे द. १५ जानेवार  

२०२३ते  २१ जानेवार  २० २३ या कालावधीत भेट देणार आहेत. यासाठ  यांचे वापरातील मोबाईल 

ला इंटरनॅशनल रोमींग करणे व यासाठ  येणारे र. .२,९९९ + GST ( ित मोबाईल) ची र कम अदा 
करणे आव यक आहे. 

अ. . अिधका-याचे नाव पदनाम मोबाईल मांक 

१ ी. शेखर िसंह मा. आयु  8806946449 

२ ी. जत  वाघ मा. अित र  आयु  - २ 7378731111 

३ ी. मकरंद  िनकम मा. शहर अिभयंता 9922501724 

४ ी. िशर ष पोरे ड  मा. कायकार  अिभयंता ( थाप य क प) 9922501740 

उपरो  मनपा अिधकार  यांचे मोबाईलला International  Roaming व ISD सु वधा पुर वणेस व 

र. .२,९९९ + GST या लॅन नुसार ( ित मोबाईल) येणा-या संपुण 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. 
 
 
 
 

सह /-                        सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 

नगरसिचव           मा. शासक 

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


