
1 
 

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 ०७/०२/२०२३ चे ठराव. 
 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२०६          वषय मांक- १२०६ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- पाणीपुरवठा क प 
वषय .१२०६ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .भाआ/पापु क प/२/७१/२०२३ द.२७/०१/२०२३ 

अ वये, क  पुर कृत अमृत २.० अिभयाना अंतगत कायकार  अिभयंता महारा  जीवन 
ािधकरण वभाग .२ यांना तां क शु क अदा करणेबाबत.  

ठराव .१२०६ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .भाआ/पापु क प/२/७१/२०२३ द.२७/०१/२०२३ 

अ वये, भामा आसखेड धरणाजवळ मौजे वाक  तफ वाडा येथे अशु द जलउपसा क  बांधणे व 

यासाठ  जॅकवेल, पंपहाऊस, अॅ ोच ीज, इंटेक चॅनेल बांधणे व व ुत, यां क , 
Instrumentation, SCADA सह इतर अनुषंिगक कामे करणे आ ण १० वष देखभाल दु ती करणे 
या कामाचा समावेश क  शासन पुर कृत अमृत २.० अिभयानाम ये करणेत आला आहे. सव 

नागर  थािनक वरा य सं थांनी अमृत २.० अिभयानांतगत मंजूर क पांसाठ  महारा  जीवन 

ािधकरणाकडून तातड ने तां क मा यता यावी याक रता िन वळ क प कंमती या १% 

शु क महारा  जीवन ािधकरणास अदा करावे, सदर १% शु का या र कमेचा क प 

कंमतीम ये समावेश करावा असे महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन प रप क मांक:- 

अमृत-२०२२/ . .२०३/न व-३३ मं ालय, मंुबई-४०० ०३२ द.१६/०९/२०२२ याम ये नमुद केले 

आहे. स थतीत कायकार  अिभयंता, महारा  जीवन ािधकरण, वभाग .२, पुण-े१ यांनी प  

जा. .का.अ.( व. .२)/पुण/ेतांशा-१/ पं.िचं.म.न.पा./तां.मं./३२९२/२०२२ द.१६/१२/२०२२ नुसार 

अंदाजप काची एकूण कंमत र. .१५३,३५,५४,०००/- इतक  येत असून सदर अंदाजप कासाठ  

तां क शु क र. .१,२८,७१,५१०/- चा धनादेश / धनाकष “कायकार  अिभयंता, महारा  जीवन 

ािधकरण, वभाग .२, पुण-े१” यांचे कायालयात जमा करावा असे कळ वले आहे. सदरची 
र कम अदा करणे आव यक आहे. सदर र कम अदा करणेकामी मा.महापािलका सभा ठराव 

.२०० द.०१/११/२०२२ नुसार सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात “पाणीपुरवठा वशेष 

योजना िनधी" पान .४३५, अ. .२ वर ल “१) या कामाअंतगत जॅकवेल व पंपहाऊस बांधण”े या 
कामाचे नावाचे ऐवजी "भामा आसखेड धरणाजवळ मौजे वाक  तफ वाडा येथे अशु द जलउपसा 
क  बांधणे व यासाठ  जॅकवेल, पंपहाऊस, अॅ ोच ीज, इंटेक चॅनेल बांधणे व व ुत, यां क , 
Instrumentation, SCADA सह इतर अनुषंिगक कामे करण ेआ ण १० वष देखभाल दु ती करण”े 

अशी सुधारणा करणेत आली आहे. तसेच सुधार त शासक य मा यता र. .१७२ कोट  यास 

मा यता देणेत आली आहे. सदर कामाअंतगत र. . १०.०० कोट  इतक  तरतूद उपल ध आहे. सदर 
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तरतुद मधून तां क शु क र. .१,२८,७१,५१०/- अदा करणे श य आहे. तर  सदर कामा या 
अंदाजप काची एकूण कंमत र. .१५३,३५,५४,०००/- इतक  येत असून अंदाजप का या तां क 

तपासणीकामी तां क शु क र. .१,२८,७१,५१०/- (अ र  र. .एक कोट  अ ठावीस लाख एकाह र 

हजार पाचशे दहा फ ) इतक  र कम “कायकार  अिभयंता, महारा  जीवन ािधकरण, वभाग 

.२, पुण-े१” यांना अदा 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- १२०७          वषय मांक- १२०७ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .१२०७ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/१८/२०२३ 

द.१६/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीम ये 

फिनचरची व इतर अनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१२०७ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/१८/२०२३ 

द.१६/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक ४५/०२/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस द 

केलेली होती. वर ल माणे िन वदा .४५/०२/२०२२-२३ साठ  ६ ा  झाले या िन वदांपैक  
मे.आर.सी.सांळुके इ ाटेक या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .८४,२४,१८३/-(अ र  

र. .चव-याऐंशी लाख चोवीस हजार ऐकशे याऐंशी फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल टे ट ंग 

चाजस वगळून र. .८४,२४,१८३/- पे ा ४१.९९% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये तुत काम 

मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.अित आयु ्  ा (२)  यांनी 
द.१३/०१/२०२३ रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व 

मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .४८,८८,३८७/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर 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 कालावधी म ये झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या 
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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२०८          वषय मांक- १२०८ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- थाप य अ मु य 
वषय .१२०८ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/१६/२०२३ 

द.१६/०१/२०२३ अ वये, मनपाचे भाग .१० येथील मोरवाड  आय.ट .आय इमारतीचे 

व तार करण करणेबाबत. 

ठराव .१२०८ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (२) थाप य अ मु य यांचे कड ल प  . था/िन/-मु य/१६/२०२३ 

द.१६/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य वभागाकड ल िन वदा 
नोट स मांक ३२/०१/२०२२-२३ अ वये सदर काम करणेकामी वतमानप ात िन वदा िस  

केलेली होती. वर ल माण े िन वदा .३२/०१/२०२२-२३ साठ  १२ ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.िशवम एंटर ायझेस या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन.र. .१,६१,४७,२४३/- (अ र  

र. .एक कोट  ऐकस  लाख स ेचाळ स हजार दोनशे ञेचाळ स फ ) मधुन रॉय ट  व मटे रयल 

टे ट ंग चाजस वगळून र. .१,६१,०७,५४३/- पे ा  ३५.९९% कमी दराने िन वदा आलेली अस याने 

व तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदती म ये तुत काम 

मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा.आयु  सो यांनी 
द.१०/१/२०२३ रोजी मा यता दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने रॉय ट  व 

मटे रयल टे ट ंग चाजससह र. .१,०३,५८,५३१/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व 

िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवाकर 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 कालावधी म ये झालेली वाढ /घट दरानुसार फरकाची र कम अदा / वसुल करणे 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या 
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- १२०९          वषय मांक- १२०९ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- ाथिमक िश ण 
वषय .१२०९ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  ाथिमक िश ण यांचे कड ल प  .िश ण/९अ/का व/१९/२०२३ द.२४/०१/२०२३ 

अ वये, मनपाचे ाथिमक िश ण वभागाकड ल िश यवृ ी पर ा २०२२ घेणेकामी झाले या 
खचास मा यता िमळणेबाबत. 

ठराव .१२०९ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  ाथिमक िश ण यांचे कड ल प  .िश ण/९अ/का व/१९/२०२३ द.२४/०१/२०२३ 

अ वये, महारा  रा य पर ा प रषदे माफत द.२० जुलै २०२२ रोजी इ.५वी व इ.८ वी ची पर ा 
घेतली जाणार अस याचे ी.सुभाष सूयवंशी िश यवृ ी सम वयक यांनी द.१३.०७.२०२२ रोजी या 
प ा वये कळ वले होते. सदर पर ेक रता गोपनीय व अगोपनीय सा ह य आणणे व परत जमा 
करणे तसेच पर े या आव यक कामाक रता टेशनर  सा ह य खरेद  करणेकामी आदेश . 

िशमं/का व/९अ/१६७/२२ द.१४.०७.२२ अ वये र. .२०,०००/- चे अि म धनादेश .९६४४९७ 

द.१४.०७.२०२२ ी.सुभाष सूयवंशी, िश यवृ ी सम वयक यांना अदा करणेत आला होता. 
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ी.सुभाष सूयवंशी, िश यवृ ी सम वयक यांनी सदर पर ेक रता झाले या खचाची बले सादर 

केली असून यानी एकूण र. .२४,५८७/- झाले या खचाची बले सादर केली आहेत. तर  

िश यवृ ी पर ेक रता आले या य  खच र. .२४,५८७/- चे 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- १२११          वषय मांक- १२११ 
दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१२११ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/४/का व/३६/२०२३ द.०२/०२/२०२३ 

अ वये, मनपाचे आरो य वभागासाठ  दुगधीनाशके खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१२११ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/४/का व/३६/२०२३ द.०२/०२/२०२३ 

अ वये, “मनपाचे आरो य वभागासाठ  दुगधीनाशके (एकूण ५ बाबी ) खरेद कामी िस द करणेत 

आले या िन वदेतील (ई.िन वदा .GEM/2022/B/2493060. द.01/09/2022) ५ पैक  ३ 

तां क यापा  िन वदाकारांचे दराचे पाक ट द.०५/१२/२०२२ रोजी उघडणेत आलेले आहे. याम ये ३ 

बाबीचे (बाब .२,३व४) दर हे M/S.DOLPHIN SALES CORPORATION यांचे लघु म ा  झालेले  असून 
यांचे ा  दरानुसार ३ बाबी खरेद कामी सव करासह एकूण र. .३,८०,२७०/- (अंदाजीत दर 

र. .५,८९,०५०/- पे ा -३५.४४% ने कमी) इतका खच येणार आहे. तसेच एका बाबीचे (बाब .५) दर हे 

M/S.RAMESH AGRO CHEM CORP यांचे लघु म ा  झालेले असून यांचे ा  दरानुसार १ बाब 
खरेद कामी एकूण र. .४५,०००/- (अंदाजीत दर र. .८४,०००/- पे ा -४६.४२% ने कमी) इतका खच येणार 
आहे. मनपाचे आरो य वभागासाठ  दुगधीनाशके खरेद कामी M/S  DOLPHIN SALES CORPORATION 
यांचेकडून ३ बाबी खरेद कामी सव करासह एकूण र. .३,८०,२७०/- व RAMESH AGRO CHEM CORP 
यांचेकडून १ बाब खरेद कामी सव करासह एकूण र. .४५,०००/- या माणे यांनी सादर केलेले दर वकृत 

क न संबधीतांबरोबर करारनामा करणे तसेच येणा-या एकूण र. .४,२५,२७०/- चे खचास 
महानगरपािलका   अिधिनयम 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- १२१२          वषय मांक- १२१२ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१२१२ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/४/का व/३५/२०२३ द.०२/०२/२०२३ 

अ वये, मनपाचे आरो य वभागासाठ  अड ट साईड ( कटकनाशके) खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१२१२ 

दनांक -

मा.उप आयु  म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/४/का व/३५/२०२३ द.०२/०२/२०२३ 

अ वये, “मनपाचे आरो य वभागासाठ  अँड ट साईड ( कटकनाशके) खरेद कामी िस द करणेत 
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०७/०२/२०२३ आले या िन वदेतील (ई.िन वदा .GEM/2022/B/2486457. द.30/08/2022) ५ 
तां क यापा  िन वदाकारांचे दराचे पाक ट द.२८/११/२०२२ रोजी उघडणेत आलेले आहे. 

याम ये ३ बाबीचे (बाब .१,४व ६) दर हे M/S  SHRIRAM AGRO AGENCIES  यांचे लघु म ा  

झालेले असून यांचे ा  दरानुसार ३ बाबी खरेद कामी  सव करासह एकूण र. .९,०३,१८०/- 

(अंदाजीत दर र. .२०,२२,४००/- पे ा -५५.३४% ने कमी) इतका खच येणार आहे. तसेच २ बाबीचे 

(बाब .३ व ५) दर हे M/S RAMESH AGRO CHEM CORP यांचे लघु म ा  झालेले असून यांचे 

ा  दरानुसार २ बाबी खरेद कामी सव करासह एकूण र. .४,१८,५८०/- (अंदाजीत दर 

र. .४,२४,१४०/- पे ा -१.३१% ने कमी) इतका खच येणार आहे. मनपाचे आरो य वभागासाठ  

अँड ट साईड ( कटकनाशके) खरेद कामी M/S.SHRIRAM AGRO AGENCIES यांचेकडून ३ बाबी 
खरेद कामी सव करासह एकूण र. .९,०३,१८०/- व M/S RAMESH AGRO CHEM CORP 
यांचेकडून २ बाबी सव करासह एकूण र. .४,१८,५८०/- या माणे यांनी सादर केलेले दर वकृत 

क न संबधीतांबरोबर करारनामा करणे तसेच येणा-या एकूण र. .१३,२१,७६०/- चे खचास 

महानगरपािलका   अिधिनयम 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- १२१३          वषय मांक- १२१३ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- डा 
वषय .१२१३ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/४९/२०२३ द.०३/०२/२०२३ अ वये, 

ी.को हे अशोक द ा य, (िनवृ  अित र  मु य कायकार  अिधकार ) यांना सा व ीबाई फुले 

अकादमी, पंपर  कामकाजाक रता, संचालक पदावर करार प तीने, मानधनावर ६ म हने 

कालावधीसाठ  दलेली िनयु  संपु ात येत अस याने यांना ११ म हने मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .१२१३ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/७अ/का व/४९/२०२३ द.०३/०२/२०२३ अ वये, 
सा व ीबाई फुले अकादमी, पंपर  क रता, ी को हे अशोक द ा य,(िनवृ  अित र  मु य 

कायकार  अिधकार ) यांची ६ म हने कालावधी क रता करार प तीने मानधन त वावर, संचालक 

पदावर केलेली िनयु  द.०४/०२/२०२३ रोजी संपु ात येत अस याने यांची सा व ीबाई फुले 

अकादमी, पंपर  कामकाजा क रता आव यकता अस याने यांना ११  म हने मुदतवाढ 

देणेस  तसेच ी को हे अशोक द ा य,(िनवृ  अित र  मु य कायकार  अिधकार ) यांना महारा  

शासन िनणय .सामा य शासन वभाग शासन िनणय मांक:संक ण-२७१५/ . .१००/१३ 

द.१७ डसबर २०१६ या शासन िनणयातील ड (१ ते ५ ) अ वये शासन मा यते या अधीन राहून, 

चिलत िनयमानुसार देय मािसक पा र ािमक (मानधन) अदा 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२१५    वषय मांक- १२१५ 

दनांक – ०७/०२/२०२३ वभाग- व छ महारा / भारत अिभयान 
नागर  क प अंमलबजावणी क  

वषय .१२१५ 
दनांक -
०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वभाअक/२/का व/५/२०२३ द.०३/०२/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवडम ये शा त कचरा यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  तां क सहा य 
एज सीची िनवड  करणे या कामास व खचास मुदतवाढ िमळणेबाबत. 

ठराव .१२१५ 
दनांक -
०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . वभाअक/२/का व/५/२०२३ द.०३/०२/२०२३ अ वये, 
पंपर   िचंचवड शहराम ये  व छ भारत अिभयान २.० या मागदशक सुचनांनुसार व छ 
सव ण २०२३ ची अंमलबजावणी सु  आहे. याअनुषंगाने १ म हना कालावधीकर ता व छ 
महारा / भारत अिभयान क ाकर ता पंपर  िचंचवडम ये शा त कचरा यव थापना या 
अंमलबजावणीसाठ  तां क  सहा य करणेकर ता एज सीची िनवड करणेकामी मे.Human 
Matrix Securite  यांनी खालील माणे दरप क सादर केलेले  आहे. 

Sr. 
No. Position No. Qualification 

 

Rates in INR per 
person per month 

(including all taxes) 
Human Matrix 

Securite 

1 
Planning and 

Implementatio
n Expert 

1 
Degree of MBA/ BE/ MSW or any post graduate 
with a minimum 5 years of work experience in 
waste management 

1,83,750/- 

2 
Monitoring 

and Evaluation 
Expert 

1 
Degree of MBA/ BE/ MSW or any post graduate 
with a minimum 5 years of work experience in 
waste management 

1,10,250/- 

3 IEC Expert 1 
Degree in social service/ management/ 
communication/ journalism or equivalent with 
experience of 5 years in IEC implementation 

1,31,250/- 

4 

Faecal and 
Sewage 

Management 
Expert 

1 Degree in Engineering with Experience of minimum 
5 years. 1,57,500/- 

5 Documentatio
n Expert 1 

Post-graduate in any stream with minimum 5 years 
of Experience in Documentation and MIS work 
under waste management. Qualification in Statistics 
in desirable. 

1,31,250/- 

6 Field Incharge 4 Post-graduate in any stream with 3 years of 
Experience in relevant field. 2,10,000/- 

7 Field 
Supervisor 8 Graduate in any stream with 3 years of relevant 

experience. 2,94,000/- 

8 Social Media 
Co-ordinator 1 

Graduation in BMS-marketing/ BMM/ BCom-
Advertisement with 2 years of relevant experience 
in digital marketing, print media/ electronic media. 

84,000/- 

Total 13,02,000/- 
            
             तीन सं थांनी सादर केलेले दरप काम ये मे.Human Matrix Securite यांचे कडून ती 
पदानुसार एक त र. .१३,०२,०००/- लघु म दरप क ा  झाले आहे.  सदरचे दर जा त असलेने 
इकड ल प  . वमअक/२/का व/१३२/२०२२ द.७/१०/२०२२ अ वये मे.Human Matrix 
Securite यांना दर कमी करणेबाबत कळ व यात आले होते.  यानुसार मे.Human Matrix 
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Securite यांनी सदर कामाकर ता दर कमी क न दलेला असून ित महा र. .१२,२४,०००/- 
एक त दर सादर केलेला आहे. उपरो  माणे व छ सव ण २०२३ अंतगत  पंपर  िचंचवडम ये 
शा त कचरा यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  तां क  सहा य िन त कर यासाठ  
एज सीची िनवड तातड ने करणे आव यक आहे. तर  कामकाजाची आव यकता व तातड  पहाता 
उपरो  लघु म दरप क ा  झालेले सं थेस पंपर  िचंचवडम ये शा त कचरा यव थापना या 
अंमलबजावणीसाठ  तां क  सहा य िन त कर यासाठ  एज सीची िनवड १ म हना 
कालावधीकर ता करणे कामी र. .१२,२४,०००/-  खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४७ 
दनांक १८/१०/२०२२ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. यानुषंगाने इकड ल आदेश . 
वमअक/२/का व/१४१/२०२२ द.२१/१०/२०२२ अ वये मे.Human Matrix Securite यांना 

कामाचा आदेश देणेत आलेला आहे.  सदर आदेशाची मुदत दनांक ३०/११/२०२२ रोजी संपु ात येत 
असलेने व या कामाची िन वदा या सु  असून सदर िन वदा कामकाजास अजून काह  
कालावधी लागणार असलेने व व छ सव ण २०२३ कामकाज सु  असलेने सदर कामाची 
आव यकता व िनकड  पहाता मे.Human Matrix Securite यांना  पंपर  िचंचवडम ये शा त 
कचरा यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  तां क  सहा य एज सीस २ म हना 
( द.०१/१२/२०२२ ते द.३१/०१/२०२३) या कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस व याक रता 
र. .२४,४८,०००/- खचास मा. थायी सिमती सभा ठराव .११०० दनांक १०/१/२०२३ अ वये 
मा यता देणेत आलेली आहे. यानुषंगाने इकड ल आदेश . वमअक/२/का व/४/२०२३ 
द.११/१/२०२३ अ वये मे.Human Matrix Securite यांना कामाचा आदेश देणेत आलेला 
आहे.  सदर आदेशाची मुदत दनांक ३१/१/२०२३ रोजी संपु ात येत असलेने व या कामाची िन वदा 

या सु  असून सदर िन वदा कामकाजास अजून काह  कालावधी लागणार असलेने व व छ 
सव ण २०२३ कामकाज सु  असलेने सदर कामाची आव यकता व िनकड पहाता मे.Human 
Matrix Securite यांना  पंपर  िचंचवडम ये शा त कचरा यव थापना या अंमलबजावणीसाठ  
तां क  सहा य एज सीस २ म हना ( द.०१/०२/२०२३ ते द.३१/०३/२०२३) या 
कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेस व याक रता र. .२४,४८,०००/- खच  येणार असून सदर 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- १२१६          वषय मांक- १२१६ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- उ ान/वृ संवधन 
वषय .१२१६ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/६५/२०२३ 

द.०६/०२/२०२३ अ वये, मनपाचे उ ान/वृ संवधन वभागा या नसर साठ  लॅ टक कंुडया 
िमळणेबाबत. 

ठराव .१२१६ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) उ ान/वृ संवधन यांचे कड ल प  .उ ान/४/का व/६५/२०२३ 

द.०६/०२/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलक या वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा 
नोट स .१२/२०२२-२३ सदर काम/पुरवठा करणे कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स .१२/२०२२-२३ साठ  ४ िन वदा धारक ा  झाले या पैक  २ 

िन वदाधारक पा  झाले आहेत. या पैक  मे.जी.बी.ए टर ायजेस या ठेकेदाराची िन वदा 
रकमे या र. .४९,५५,०००/- पे ा -०१.००% कमी दराची िन वदा आलेली अस याने व 
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तुलना मक या वाजवी दराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांका माण े

पुण करणेस स म अस याने  वीकारणे बाबत मा.अित.आयु  (१)यांनी द.१९/०१/२०२३ 

रोजी या तावाने मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकदाराकडुन मंजुर दराने र. .४९,०५,४५०/- 
पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार व िन वदेतील अट शत  माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस व अट सशत स अिधन राहुन यांचे बरोबर करारनामाक न घेण ेकामी सदर या 
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- १२१७          वषय मांक- १२१७ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१२१७ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४४/२०२३ द.०३/०२/२०२३ 

अ वये, मंुबई पुणे महामागावर ल वाहतुक िनंय क द यां या णालीत सुधारणा करणे व 

तदअनुषंिगक कामे करणेबाबत. 

ठराव .१२१७ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४४/२०२३ द.०३/०२/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स .33-

05/2022-2023 अ वये मंुबई पुण ेमहामागावर ल वाहतुक िनंय क द यां या णालीत सुधारणा 
करणे व तदअनुषंिगक कामे करण.े (2022-23) कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स .33-05/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.ज.ेपी. फक टोमेशन ा.िल.या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .84,30,785/- 
पे ा -17.50% कमी दराने आलेली िन वदा अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची 
अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण ेपूण करणेस स म अस याने 

वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी द.03/02/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .69,55,398/- पयत काम क न घेणेस आ ण िनयमानुसार 

व िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तू व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा 
अट नुसार  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 बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेकामी सदर या 
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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२१८          वषय मांक- १२१८ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- व ुत मु य 
वषय .१२१८ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४५/२०२३ द.०६/०२/२०२३ 

अ वये, मंुबई पुण े महामागावर ल वाहतुक िनंय क द यां या णालीचे अ याधुिनक करण 

(Modernisation) करणेबाबत. 

ठराव .१२१८ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) व ुत मु य यांचे कड ल प  . वमुका/०५/का व/४५/२०२३ द.०६/०२/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकड ल िन वदा नोट स . 33-

04/2022-2023  अ वये मंुबई पुण े महामागावर ल वाहतुक िनंय क द यां या णालीचे 

अ याधुिनक करण (Modernisation) करण े कामी वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. 
वर ल माणे िन वदा नोट स . 33-04/2022-2023 साठ  ा  झाले या िन वदांपैक  

मे.ज.ेपी. फक टोमेशन ा.िल.या ठेकेदाराची िन वदा र कमे या िन वदा र. .83,96,105/- 
पे ा -15.50 % कमी दराने आलेली िन वदा अस याने व तुलना मक या वाजवी दराची 
अस याने तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम मानांकना माण ेपूण करणेस स म अस याने 

वकारणेबाबत मा.आयु  सो. यांनी द.03/02/2023 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल 

ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .70,94,709/- पयत काम क न घेणेस आ ण 

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

िन वदा अट नुसार  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 बंधनकारक राह ल या अट स अधीन राहून यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेकामी सदर या 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- १२२०          वषय मांक- १२२० 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- म यवत  भांडार 
वषय .१२२० 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/४/का व/३७/२०२३ द.०६/०२/२०२३ 

अ वये, मनपाचे आरो य वभागासाठ  अळ नाशके (ला ह साईड) खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१२२० 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.अित.आयु (१) म यवत  भांडार यांचे कड ल प  .मभां/४/का व/३७/२०२३ द.०६/०२/२०२३ 

अ वये, “मनपाचे आरो य वभागासाठ  अळ नाशके (ला ह साईड) खरेद कामी िस द करणेत 
आले या िन वदेतील (ई.िन वदा .GEM/2022/B/2476519. द.29/08/2022)  ५ 

तां क यापा  िन वदाकारांचे दराचे पाक ट द.२८/११/२०२२ रोजी उघडणेत आलेले आहे. 

याम ये ६ बाबीचे (बाब .१,२,३,४,५ व ६) दर हे M/S.DOLPHIN SALES CORPORATION यांचे 

लघु म ा  झालेले आहेत. यानुसार M/S.DOLPHIN SALES CORPORATION यांचेकडून ६ बाबी 
खरेद कामी सव करासह एकूण र. .३७,९३,९७६/- (िन वदा र. .४६,१३,२७५/- पे ा १७.७६% ने 

कमी) इतका खच येणार आहे. मनपाचे आरो य वभागासाठ  अळ नाशके (ला ह साईड) 
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खरेद कामी M/S.DOLPHIN SALES CORPORATION यांचेकडून ६ बाबीकर ता यांनी सादर 

केले या दरानुसार यांचे बरोबर करारनामा करण ेतसेच येणा-या एकूण र. .३७,९३,९७६/- 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. 
 

मा. शासक ठराव मांक- १२२१          वषय मांक- १२२१ 
दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- मा यिमक िश ण 
वषय .१२२१ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  मा यिमक िश ण यांचे कड ल प  .मा य/िश/०४/का व/२२/२०२३ 

द.१८/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातंगत 

कायरत डा बोिधनी वदयालयातील खेळाडु ॅकसुट, ट - शट, शॉटस, पोटस शुज, सॉ स व 

पोटस क ट बॅग खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .१२२१ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा.उप आयु  मा यिमक िश ण यांचे कड ल प  .मा य/िश/०४/का व/२२/२०२३ 

द.१८/०१/२०२३ अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक िश ण वभागातंगत 

कायरत डा बोिधनी वदयालयातील खेळाडु ॅकसुट, ट - शट, शॉटस, पोटस शुज, सॉ स व 

पोटस क ट बॅग खरेद कामी कोटेशन नोट स .०२/२०२२ –२३ मनपा संकेत थळावर दनांक - 

०२/०१/२०२३ ते ०६/०१/२०२३ या कालावधीत िस  क न दरप के माग वणेत आलेली होती. 
सदर कोटेशन नोट स अंतगत मे.िशवसमथ एंटर ायझेस, िनगड  यांचे लघु म दरांचे कोटेशन ा  

झालेले असुन यांनी सादर केले या लघु म दरानुसार डा बोिधनी वदयालयातील खेळाडु 

वदया याना ॅकसुट, ट - शट, शॉटस, पोटस शुज, सॉ स व पोटस क ट बॅग खरेद कामी  एकुण 

र. .५,८२,२५०/- इतका खच अपे त असुन संबिधताबरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश 

िनगत करणेत आलेला आहे. तर  डा बोिधनी वदयालयातील खेळाडु वदया याना ॅकसुट, ट - 

शट, शॉटस, पोटस शुज, सॉ स व पोटस क ट बॅग खरेद कामी येणारा एकुण खच 

र. .५,८२,२५०/- कंवा य  होणा-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- १२२२          वषय मांक- १२२२ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- इ े य  
वषय .१२२२ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-२/का व/४९/२०२३ द.०७/०२/२०२३ 

अ वये, मनपाचे इ े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग  ३ व ५ साठ  औ णक 

धुर करणासाठ  आव यक इंधनावर चालणार  तीन चाक  र ा टे पो येक  १ माणे एकूण २ 

वाहने भाडेत वावर र ा टे पो घेणेबाबत. 
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ठराव .१२२२ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-२/का व/४९/२०२३ द.०७/०२/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालय आरो य वभागाकड ल िन वदा 
नो टस मांक  2/2022-23 अ वये औ णक धुर करणाचे काम  करणेकामी  वतमानप ात िन वदा 
िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा .2/2022-23   साठ  ३ ा  झाले या िन वदापैक  

मे. वकास एंटर ायजेस या ठेकेदाराची  िन वदा र कमे या र. .9,32,929/- पे ा –23.40% कमी 
दराने िन.र. .7,14,623.61 िन वदा आलेली अस याने व तुलना मक या वाजवीदराची अस याचे 

तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम  मानांकना माण े पुण करणेस स म अस याने 

वकारणेबाबत मा. े य अिधकार  इ े य कायालय यांनी द.22/11/2022   रोजी मा यता 
दलेली आहे.  वर ल ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेकामी सदर या 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- १२२३          वषय मांक- १२२३ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- इ े य 
वषय .१२२३ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-३/का व/५०/२०२३ द.०७/०२/२०२३ 

अ वये, मनपाचे इ े ीय कायालयाचे काय े ातील भाग  ४ व ७ साठ  औ णक 

धुर करणासाठ  आव यक इंधनावर चालणार  तीन चाक  र ा टे पो येक  १ माणे एकूण २ 

वाहने भाडेत वावर र ा टे पो घेणेबाबत. 

ठराव .१२२३ 

दनांक -

०७/०२/२०२३ 

मा. े ीय अिधकार  इ े य यांचे कड ल प  .इ ेका/िन-३/का व/५०/२०२३ द.०७/०२/२०२३ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालय आरो य वभागाकड ल 
िन वदा नो टस मांक 3/2022-23 अ वये औ णक धुर करणाचे काम करणेकामी 
वतमानप ात िन वदा िस द केली होती. वर ल माण े िन वदा .3/2022-23 साठ  ३ ा  

झाले या िन वदापैक  मे. वकास एंटर ायजेस या ठेकेदाराची  िन वदा र कमे या 
र. .9,32,929/- पे ा –21.70% कमी दराने िन.र. .7,30,483.41 िन वदा आलेली अस याने व 

तुलना मक या वाजवीदराची अस याचे तसेच ठेकेदार मुदतीम ये तुत काम 
मानांकना माण ेपुण करणेस स म अस याने वकारणेबाबत मा. े य अिधकार  इ े य 

कायालय यांनी द. 22/11/2022 रोजी मा यता दलेली आहे. वर ल ठेकेदाराकडून करारनामा 
क न घेणेकामी सदर या 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. 
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मा. शासक ठराव मांक- १२२४          वषय मांक- १२२४ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- समाज वकास 
वषय .१२२४ 
दनांक -
०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०७/का व/१४/२०२३ द.०६/०२/२०२३ अ वये, 
“पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या योजनेअंतगत 
व तीपातळ वर िश ण योजना राब वणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत 
मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१२२४ 
दनांक -
०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .स व व/०७/का व/१४/२०२३ द.०६/०२/२०२३ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय ेञातील युवती व म हलांनाव ती पातळ वर नामांक त 
सं थांमाफत व वध कार या कोससचे कौश य िश ण देऊन रोजगार व वयंरोजगारां या 
संधी उपल ध क न दे याबाबत या अनुषंगाने महानगरपािलके या समाज वकास 
वभागामाफत या े ात कामकरणा-या सं थांकडून र वे ट फॉर पोजल (RFP) 
माग वणेकामीचे जाह र कटन महाटडर या संकेत थळावर नामां कत सं थांना यांचे ताव 
द.०१/१२/२०२२ ते द. २१/१२/२०२२ या कालावधीत सादर करणेबाबत िन वदा . SVV/4/2022-

23 द. ०१/१२/२०२२ रोजी िस द कर यात आली होती. वर ल माणे िन वदा .SVV/4/2022 
साठ  ४ सं थे या ा  झाले या िन वदापैक  मे. सॉ टझील टे नॉलॉजी ा. िल. या सं थेची 
िन वदा तां क या पा  अस याने तृत काम मानांकना माणे पुण करणेस स म अस याने 
मा यता दे यात यावी. सदर िस द कर यात आलेली िन वदा ह  कामकाज आदेश देणेचे 
तारखेपासुन १ वष कालावधीतील “पंड त दनदयाल उपा याय - म हलांसाठ  ान कौश य वाढ 
काय म” या योजने या िश ण देणे या कामासाठ ची आहे. सदर िश णा या कामासाठ  
मे.सॉ टझील टे नॉलॉजी ा. िल.यांची एकूण ३० कार या वषयांचे व तीपातळ वर िश ण 
देणेकामी नेमणुक करणेस व सदरचे िश ण देणेस पुढ ल माण ेमा यता देणेत यावी. एकुण ३० 
कार या िश ण वषयांची नावे ह  िन वदा .SVV/4/2022 या Appendix VII म ये नमुद 

आहेत. या िश ण वषयांचे ित लाभाथ  दर ( िश ण शु क) ह  या िन वदा या Appendix VI 
नमुद आहेत. 
िन वदेमधीलAppendix VII व Appendix VI म ये नमुद केलेनुसार िश ण वषयांचा तपिशल 
खालील माण े प -अ 

अ.  वषयाचे नाव 

िश ण 
काय म 
कालाव
धी 

(तास) 

Cost 
Category 

ित 
तास  
ित 

लाभाथ   
िश ण 
शु क 
र. . 

ित 
लाभाथ  

य  
िश ण 

शु क र. . 

य  
िश ण 

शु कावर 
१८% माणे 
होणार  

जीएसट ची 
र. . 

एकुण िश ण
शु क ( य  
िश ण शु क 

+ १८% माणे 
जीएसट या 
र कमेसह 
होणार  

र कम) र. . 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ अिस टंट फॅशन डझायनर २५० १ ४९ १२२५० २२०५ १४४५५ 

२ 
फॅ क कटर - पोशाख, मेड 
अप आ ण होम फिनिशंग 

२५० १ ४९ १२२५० २२०५ १४४५५ 

३ फॅशन डझायनर २५० १ ४९ १२२५० २२०५ १४४५५ 

४ वयंरोजगार टेलर २५० १ ४९ १२२५० २२०५ १४४५५ 

५ िशलाई मिशन ऑपरेटर २५० १ ४९ १२२५० २२०५ १४४५५ 

६ अिस टंट युट  थेर प ट २५० २ ४२ १०५०० १८९० १२३९० 
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     उपरो  तपिशलाम ये नमुद केले या िश ण काय म कालावधीम ये NSQF मागदशक 
त वांनुसार या अ यास म वकिसत क न या अ यास मानुसार सं थेने िश ण राबवावयाचे 
आहे. यानुसार ित लाभाथ  झाले या िश णाचे शु क व यावर ल अठरा ट के जीएसट सह 
सं थेस अदा करणेस मा यता दे यात यावी. तसेच िश णातील इ छुक म हला गटां या 
मागणीनुसार दररोज २ तासांऐवजी यांचे मागणीनुसार या तािसकेत अथवा NSDC या 
िनयमा माण ेलाभाथ  दररोज कती तास िश ण घेऊ शकतात यानुसार यांना िश ण देणेस 
मा यता दे यात यावी. “पंड त दनदयाल उपा याय– म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” 
या योजनेअंतगतचे िश ण हे व तीपातळ वर म हलां या मागणी या ठकाणी, वेळेत व 
कालावधीतहोत असते. यामुळे व तीपातळ वर िश ण दे यासाठ  आव यक ती सव पूवतयार  
करण,े िश ण िनहाय आव यक साधन साम ी उपल ध करण,े सदर िश णासाठ  िश क/ 

७ अिस टंट हेअर टायिल ट २५० २ ४२ १०५०० १८९० १२३९० 

८ हावी २५० २ ४२ १०५०० १८९० १२३९० 

९ मेकअप ेनर २५० २ ४२ १०५०० १८९० १२३९० 

१० मेहंद  पेशािल ट २०५ २ ४२ ८६१० १५५० १०१६० 

११ मॅिन युअर ट अॅ ड 
पेड युअर ट 

२५० २ ४२ १०५०० १८९० १२३९० 

१२ 
खाते कायकार ( अकाउं स 
पेएबल अॅ ड रिस हेबल)  

१५० ३ ३५ ५२५० ९४५ ६१९५ 

१३ बालसंगोपण २०० २ ४२ ८४०० १५१२ ९९१२ 

१४ वृ संगोपक(नॉन लिनकल) २०० २ ४२ ८४०० १५१२ ९९१२ 

१५ घरगुती कामगार २०० २ ४२ ८४०० १५१२ ९९१२ 

१६ घरकाम व वयंपाक  २५० १ ४९ १२२५० २२०५ १४४५५ 

१७ अ न उ पादन पॅके जंग तं  २४० १ ४९ ११७६० २११७ १३८७७ 

१८ बहु पाककृती कुक २५० १ ४९ १२२५० २२०५ १४४५५ 

१९ 
ह तिनिमत सोने आ ण र  
सेट वेलर - फायनल युसी 
आ ण िन र क 

२०० १ ४९ ९८०० १७६४ ११५६४ 

२० 
घनकचरा सं हक आ ण 
वलगक 

१६० १ ४९ ७८४० १४११ ९२५१ 

२१ बांबुपासुन कलाकृती 
बनवणारा १२० २ ४२ ५०४० ९०७ ५९४७ 

२२ जुट िशलाई उ पादन ऑपरेटर २५० १ ४९ १२२५० २२०५ १४४५५ 

२३ कु रयर वतरण कायकार  २५० २ ४२ १०५०० १८९० १२३९० 

२४ कायालियन सिचव १८० ३ ३५ ६३०० ११३४ ७४३४ 

२५ फटनेस ेनर २५० २ ४२ १०५०० १८९० १२३९० 

२६ सहा यक केट रंग मॅनेजर २५० २ ४२ १०५०० १८९० १२३९० 

२७ काउंटर व  कायकार  २४० २ ४२ १००८० १८१४ ११८९४ 

२८ टोअर कपर सु वधा २५० २ ४२ १०५०० १८९० १२३९० 

२९ टुर गाईड २५० ३ ३५ ८७५० १५७५ १०३२५ 

३० 
बैठक, प रषद आ ण काय म 
िनयोजक 

२५० ३ ३५ ८७५० १५७५ १०३२५ 
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िश ीका यांची नेमणुक करण,े इतर आव यक मनु यबळ/ कमचार  यांची नेमणुक करण,े यांचे 
मानधन ठर वण ेइ याद  शासक य व तां क कामकाज करणेची जबाबदार  सं थेची असणार 
आहे. म हला गटां या मागणीनुसार या कालावधीत व वेळेत श यतो यांचे मागणी या ठकाणी 
सदर िश णाचे आयोजन करणेत यावे. सदर योजनेअंतगत महापािलका ह तील म हला/ 
मुलीं या ानात व कौश यात वाढ हावी, यवसाय क न यांचे आिथक उ प न वाढावे, व वध 
यवसाय कलांम ये म हलांनी पारंगत होवून यांचे दैनं दन जीवनात यांना ते उपयु  ठरावे. या 
म हला स मीकरणा या/ सबलीकरणा या ीने/ हेतूने म हलांसाठ  ान कौश य वाढ 
काय मांतगत म हलांसाठ  व वध यवसाय पुरक िश णाचे आयोजन करणेत येत असते. 
िश णिमळाले या ानाचा उपयोग कर याची जबाबदार  ह  सव वी िश ण घेतले या 

म हलांची असते. तर  सु दा िश णा या शेवट  येक गटातील िश णाथ चे य थ 
सं थेमाफत मु यांकन (Third Party Assessment) होणे गरजेचे आहे. हणुन य थ सं थेमाफत 
मु यांकन (Third Party Assessment) क न घेऊन तसा अहवाल सादर कर याची जबाबदार  
सं थेची असणार आहे व यासाठ  िन वदेत Appendix VI म ये नमुद केले माणे ित लाभाथ  
र. .३००/- सं थेस अदा कर यात यावी. तथा प, म हलां या क याणकार  हेतुने यांना व वध 
यवसायपुरक वषयांचे ान देणे हे मनपाचे कत य आहे. शासक य/ िनमशासक य, 
सरकारमा य, खाजगी इ याद  तसेच पंिचंमनपा अंतगत व समाज वकास वभागातील म हला 
व बालक याण योजने या यापुव या म हलांसाठ  व वध यवसाय िश ण देणे या 
योजनेअंतगत/ म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या योजनेअंतगत या म हला/ मुलींनी 
यापुव  व वध िश ण घेतलेले आहे यांना देखील या योजनेचा कामकाज आदेश दलेचे 
तारखेपासुन १ वष अखेरपयत या कालावधीत िश ण यां या मागणीनुसार एका आिथक वषात 
एका वषयांचे िश ण देणेस मा यता असावी. सदरचे िश ण घेणेस म हलांना ो साहन 
िमळावे व िश ण घे यासाठ  आिथक कारण यांना बाधक होऊ नये यासाठ  व कुठलीह  इ छुक 
म हला िश णापासून वंिचत राहु नये या क याणकार  उ ेशास पुरक व सुसंगत धोरण असावे या 
उ ेशाने सदर योजनेअंतगत या िश णास इ छुक म हलांना मोफत िश ण दे यात येते. 
हणजेच म हलांना मोफत िश णास धोरण हणुन मा यता असावी. म हलां या ान 

कौश यात वाढ हावी या उ ेशाने सदर योजनेचे आयोजन करणेत येते. तसेच वषयानु प 
अ यास म पाहुनच व तो आप याला झेपेल याची खा ी वाटणा-या हणजेच तो कोस कर याचे 
ान/ कुवत / मता असले या गरजु म हलाच िश णात सहभागी हो यासाठ  फाईल सादर 

कर त असतात. यामुळे विश  अशा शै णक अहते या अट ची आव यकता नाह . विश  
शै णक अहते अभावी म हलांना यांचे इ छेनु प ान कौश य काय मात सहभागी होणेपासून 
वंिचत ठेवले अथवा ते वंिचत रा हले असे होणार नाह , केवळ शै णक अहतेतून ानाची पातळ  
कळून येत नाह . यामुळे कुठलीह  गरजु/  इ छुक म हला ान कौश य काय मापासून वंिचत 
राहू नये, काय मात सहभागी क न घेत नाह  अशा कुठ याह  कार या त ार स वाव राहु नये, या 
हेतूने कुठलीह / विश  शै णक अहता न ठेवता सव इ छुक सा र म हलांना ान कौश य वाढ 
काय मात सहभागी हो यास मा यतेकामी ता वत करणेत येत आहे. िश णातील वलंब 
टाळ या या ीने तसेच िश णा या वलंबाबाबत या कुठ याह  त ार स वाव राहु नये या हेतूने 
िन वदामधील APPENDIX – IIउ लेख के या माण े मे. सॉ टझील टे नॉलॉजी ा. िल. यांना 
व तीपातळ व न इ छुक म हला गटां या िश णा या अट  व शत नुसार या कागदप ां या 
फाई स वकारणेस मा यता असावी. तसेच व तीपातळ व न यांची यांची मागणी असेल या 
सव म हलां या िश णा या गटिनहाय फाई स वकारणेत या यात व मागील ए ल २०२२ 
पासून शहरात कुठलेह  िश ण राब वले गेले नस यामुळे िश णासाठ  जा त म हलांची मागणी 
ये याची श यता आहे. िन वदेत यावष  कती लाभाथ  िश ीत होऊ शकतील याची सं या 
िन ती झाली आहे. लाभा याची िश णासाठ  मागणी जा त आ यास, या सव लाभा याना 
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याच दराने िश ण दे यास सं थेवर बंधनकारक असेल. यासाठ  सं थेला कोण याह  कारे 
वेगळा दर वाढवुन देता येणार नाह . व तीपातळ वर म हलांना िश णात एक तपणे िश ण 
घेता यावे हणुन कमान २५ व जा तीत जा त ३० म हला या मया दत सं येत येक म हला 
गटां या िश ण वगाचे आयोजन करणेत यावेत. सदर योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल / 
दु ती कर याचे / योजना अंमलबजावणी संबंधीत िनणय घेऊन यो य ती कायवाह  क न योजना 
राब व यासंबंधीचे करारनामा करण,े तसेच वेळोवेळ  िश ण आदेश देणेचे व सदर ल िश ण 
संप यानंतर देयके अदा कर याचे सव अिधकार मा.आयु  सो. यां या मा यतेने मा.उप आयु  
सो. (समाज वकास वभाग) यांना देणेस व सदर योजनेअंतगत होणारा य  खच हा “पंड त 
दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषावर चालु अथवा 
पुढ ल आिथक वषात उपल ध असले या / होणा-या तरतुद मधुन करणेस मा यता देणेत यावी. 
सं थेस देय असले या य  िश ण शु का या र कमे या ५% माणे होणार  र कम ह  
लेखाप र ण पुततेकामी हणून सं थेला अदा कर यात येणा-या देयकातुन राखुन ठेव यात यावी. 
हणजेच िश ण संप यानंतर बलापोट  सं थेस ९५% र कम व यावर ल अठरा ट के 

जीएसट  एवढ च र कम अदा कर यात यावी. तसेच कामकाज आदेश दलेचे तारखेपासुन १ वष 
अखेरपयत या कालावधीचे िश ण दे याचे काम सं थेमाफत पुण झालेनंतर सदर कामाचे 
मनपातील लेखाप र णानंतर, लेखाप र णातील सव आ ोपािधन आ ेप व वसुलपा  आ ेप 
याची १००% पुतता झालेनंतर राखुन ठेवलेली सदरची ५% र कम सं थेस परत देणेत यावी. तसेच 
कामकाज आदेश दलेचे तारखेपासुन १ वष अखेरपयत या कालावधीत झाले या िश णाची 
देयके ह  सन २०२२-२३ अथवा सन २०२३-२४ या आिथक वषा या सदर योजनेसाठ  केले या 
अंदाजप क य तरतुद मधुन हणजेच म हलांसाठ  ान कौश य काय म या उपलेखािशषावर 
उपल ध असणा-या / होणा-या तरतुद तुन अदा करणेस मा यता असावी. तसेच या योजनेसाठ  
कालावधी हा आदेशा या दनांकापासुन १ वष पयतचा अस याने सन २०२३-२०२४ या 
अंदाजप काम ये म हला व बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद कर यात आलेली आहे. 
यात “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म”  या उपलेखािशषावर 

असलेली तरतुद खच कर यात यावी. सन २०२३-२४ या अंदाजप काम ये म हला व 
बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद करणेत आलेली आहे. यात “पंड त दनदयाल उपा याय 
– म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषासह इतर अ य उपलेखािशषाचा समावेश 
आहे. तर  “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषावर 
अ य उपलेखािशषाव न व समाज वकास वभागाकड ल इतर (म हला व बालक याण 
योजनेअंतगत केले या तरतुद ं यितर  समाज वकास वभागासाठ  केले या इतर क याणकार  
योजनेतील अ य उपलेखािशषातील तरतुद  मधुन) उपल ध तरतुद ंमधुन आव यकतेनुसार 
“म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषावर र कमा वग करणेस मा यता असावी 
व यानुसार “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” योजना ह  
मे. सॉ टझील टे नॉलॉजी ा. िल. यांचेमाफत कामकाज आदेश दलेचे तारखेपासुन १ वष 
अखेरपयत या कालावधीसाठ  प  - अ माण े िश ण राब वणेकामी व योजने या 
अंमलबजावणी कामी या धोरणास व य  होणा-या खचास मा यता देणे आव यक आहे. 
द.१८/०१/२०२३ रोजी िचंचवड वधानसभेची आचारसं हता लागू झाली आहे. हणुन िचंचवड 
वधानसभा मतदार संघ ह तील भाग वगळता भोसर  व पंपर  वधानसभा मतदार संघातील 
ह त म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय माअंतगत व वध वषयांचे िश ण देणेस व िचंचवड 
वधानसभेची आचारसं हता िशिथल झालेनंतर िचंचवड वधानसभा मतदार संघातील म हलांनाह  
सदर िश ण देणे सं थेवर बंधनकारक राह ल. सदर ल योजनेसाठ  RFP / िन वदेत असले या 
Appendix II म ये िश णाचे काम कसे करावयाचे हे नमुद आहे. यानुसार काम कर याची 
कायप दती करारना यात नमुद कर यात येतील. याकामी सदर तावास मा.महापािलका 
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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- १२२५          वषय मांक- १२२५ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- लेखा व व  
वषय .१२२५ 
दनांक -
०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/२९/का व/३५/२०२३ द.०७/०२/२०२३ अ वये, 

सन २०२३-२०२४ या आिथक वषाचे जमा – खचाचे अथसंक प (“अ”,”प”,”क” व क /रा यशासन 

पुर कृत योजना) सादर करणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक 

यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१२२५ 
दनांक -
०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  .लेखा/२९/का व/३५/२०२३ द.०७/०२/२०२३ अ वये, 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ९५ नुसार महानगरपािलकेचे सन २०२३-२०२४ या 
आिथक वषाचे जमा-खचाचे अथसंक प (“अ”,”प”,”क” व क /रा यशासन पुर कृत योजना) 
दरवष  माणे २० फे ुवार  पुव  संदिभय महापािलका ठरावानुसार मा. थायी सिमतीस सादर करणे 
आव यक आहे. तथा प काह  अप रहाय कारणामुळे सदरचे अंदाजप क अल हदा सादर करणेकामी 
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- १२२६          वषय मांक- १२२६ 

दनांक – ०७/०२/२०२३           वभाग- डा 
वषय .१२२६ 
दनांक -
०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/६/का व/७५/२०२३ द.०६/०२/२०२३ अ वये, 

ओम साई केट अॅकॅडमी, स.नं.४९७, जनसेवा चौक, कासारवाड , पुणे ३४ यांना म.न.पा.चे 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जलतरण तलावामागील खेळाचे मैदान सकाळ  ७ ते ९ व सायं.३.३० ते 

६.३० यावेळेत ११ म हने भाडेकराराने केट िश णासाठ  देणेकामी मा.महापािलका सभे या ा  

अिधकारांतगत मा. शासक यांची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेबाबत. 

ठराव .१२२६ 
दनांक -
०७/०२/२०२३ 

मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प  . डा/६/का व/७५/२०२३ द.०६/०२/२०२३ अ वये, 

ओम साई केट अॅकॅडमी, स.नं.४९७, जनसेवा चौक, कासारवाड , पुणे ३४ यांना म.न.पा.चे 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जलतरण तलावामागील खेळाचे मैदान, हे सकाळ  ७ ते ९ व सायं. ३.३० ते 

६.३० यावेळेत ११ म हने भाडेकराराने तवात नमुद माणे म.न.पा.दरानुसार केट 

िश णासाठ  देणेकामी ११ म हने एकूण भाडे (जी.एस.ट .सह) र. .४८,६७५/- (अ र  
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र. .अ ठेचाळ स हजार सहाशे पं याह र फ ) आका न देणेकामी 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. 

 
 
 
 

सह /-                        सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (शेखर िसंह) 

नगरसिचव           मा. शासक 

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


