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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/९६२/२०१६ 
दनांक –  ०३/०६/२०१६ 

 
ित, 

मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.   

 

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०७/०६/२०१६ रोजी आयो जत केले बाबत....  

महोदय/महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

०७/०६/२०१६ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 

 
   आपला व ास,ू 

                                                                             
     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 – २२७ 
 

दनांक - ०७/०६/२०१६                      वेळ – दुपार २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार दनांक 
०७/०६/२०१६ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
अ) दनांक ३१/०५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२६)   

सभावृतांत कायम करण.े 
 

वषय .१)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .63/6/2015-16 अ वये भाग .13 म ये 
हंदु मशानभुमीची जुनी िसमािभंत पाडुन नवीन आर.सी.सी.िसमािभंत बांधणेकामी 
मे.अिनकेत एंटर ायजेस ए.सी.नाणेकर िन.र. .32,15,060/- (अ र  र. .ब ीस लाख 

पंधरा हजार साठ फ ) पे ा 32.55% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .22,76,986/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 

अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसूल 
करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 
( दनांक ७/६/२०१६ चे सभेत घेणे या िनणया माण)े 

वषय .२) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१६.०५.२०१६ ते द.२२.०५.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/८०/२०१६ द.२५.०५.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .३) महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.०९.०५.२०१६ ते द.१५.०५.२०१६ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/७९/२०१६ द.२५.०५.२०१६ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े य कायालया या काय े ातील मनपा  
मालक चे सावजिनक शौचालय दैनं दन साफसफाई व देखभाल करणेकामी थेट 
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प दतीने द. ०१/०५/२०१६ पासून तीन म हने अथवा िन वदा या पूण होई 

पयत या कालावधीसाठ  ित शौचालय िसट ित म हना र.  २५०/- या अनुदान 
दराने १) मे. संघराज वयंरोजगार सवेा सह. सं था २) मे. दन म हला आधार 
रोजगार सं था ३) मे. राजमाता अ ह यादेवी होळकर वय.ं सेवा सह. सं था मया. 
४) मे. सुवणयुग म हला वय.ं सेवा सह. सं था मया. ५) म.े ी बापदेव महाराज 
वयंरोजगार सेवा सह. सं था   ६) मे. महष  वा मीक  वयंरोजगार सेवा सह. 

सं था मया. या सं थेकडून एकुण १३५७ शौचालय िस स साफसफाई व 
देखभालीचे कामांकर ता एकुण अनुदान र. . १०,१७,७५०/- पयत काम क न घेणे 
व यांचेबरोबर मुदतवाढ साठ  करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/18/3/15-16 मधील 
ठक ठकाणी र यांचे हॉटिम स प तीन े डांबर करण करणकेामी M/s.lonavla 

construction  र.   १४,००,५६०/-  (अ र  र. . चौदा लाख पाचशे साठ) पे ा ३४.९९% 

कमी  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. . ९,५६,०२९/- पयत काम क न 
घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ 
/ घट दरानुसार फरकाची र म अदा/ वसुल  करणे बंधनकारक राह ल या अट स  

अिधन राहून कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 

वषय .६)  मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/अ/HO/18/4-15-16 
अ वये भाग .१० मधील सारथी, वेब पोटल व इतर त ार स अनुस न 
देखभाल दु तीची कामे करणेकामी मे.सागर पंड त ग हाणे िन.र. .  ७,००,२१५/- 
(अ र  र. . सात लाख दोनशे पंधरा फ ) पे ा ३९.९९% कमी या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मजुंर दरान ेर. .४,४१,२०९/- पयत काम क न घेण ेबंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े   

वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव कमचा-याची हजेर  बायोमे क  प दतीने 
घे यात येते. महानगरपािलकेचे सव वभाग, े ीय कायालय,े मा यिमक व ालय,े 
दवाखाने व हॉ पीट स या ठकाणी बायोमे क मशीन बस व यात आललेे आहेत. 
सदर मशीनचा हमी कालावधी संपले नंतर वाष क प दतीने देखभाल दु ती 
करणेकामी िन वदा मागवून एज सी िन त कर यात आलेली होती. सदर 
एज सीचा कालावधी द.१९/११/१५ रोजी पूण झालेला आहे. यामुळे बायोमे क 
मशीनची देखभाल व दु ती करणे व याकामी आव यक असणारे दोन कमचार  
पुर वणेकामी नवीन ई अ प मुदत िन वदा सुचना ं .१४/२०१५-१६ (अंदाजप क य 
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र. .५,४४,८७२/-) िस द कर यात आलेली होती. याम ये तीन िन वदा ा  
झा या आहेत. यातील इतर िन वदाधारका या तुलनेत म.ेपोले टार कं स ट ंग 
ा.िल., पुणे यांचे दर दो ह  कामाचे एक त दर (र. .५,४३,०६०/-) लघु म ा  

झालेले आहेत. सदरचे दर अंदाजप क य दरापे ा ०.३३ ट कयाने कमी आहेत. 
सदर या दर वकृतीस मा.अित र  आयु  सो.यांनी मा यता दलेली आहे. 
बायोमे क मशीनची देखभाल व दु ती करणेकामी व या कामाक रता येणा-या 
र. .५,४३,०६०/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .८) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील अ. .३२ 
अ वये वॉड .११ से. .२२ ओटा कम येथील संजयनगर, इं दरानगर प रसरातील 
मनपा इमारती व कंपाऊ ड वॉलची दु ती करणेकामी म.ेकुबेरा ए टर ायजेस 
(िन.र.   १३,९८,४०७/- ( अ र  र. .तेरा लाख अ या नव हजार चारशे सात फ  
पे ा ३६.५६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .८,८७,१४९/- पयत 
काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा 
करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन 
करण.े       

वषय .९) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील 

अ. .०९ अ वये भाग .२६ काळभोरनगर मधील जयम हार आकुड  झोपडप ट  

मधील जून े१० िस सचे संडास लॉक पाडून न वन २६ िस सचे सूलभ शौचालय 

बांधण.े मे.िस द क  लंबीग अँ ड ेनेज िस ह ल कॉ टर िन.र.   ३२,६७,५०६/- 
(अ र  र. .ब ीस लाख सडूस  हजार पाचशे सहा फ ) पे ा १७.११% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने र. .२७,०८,४३६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
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 घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े       

वषय .१०) मनपाचे वृ संवधन वभागाकड ल िन वदा नोट स .11/2015-16 अ वये भाग ं .9 

संभाजीनगर मॉडेल वाड मधील र ते सुशोिभकरण करणकेामी मे.बी. ह .जी.इं डया 
िल.  िन वदा र कम पय े60,07,304/- (अ र  र. .साठ लाख सात हजार तीनशे 
चार  फ ) या ठेकेदाराची  अंदाजप क य दराची िन वदा वकृत करणेत आली 
असून यांचेशी करारनामा क न घेणेस व तुतकामी येणा-या  य  खचास 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .११) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .६२ अ वये वॉड .११ स.े .२२ ओटा कम येथील संजयनगर, इं दरानगर 

प रसरातील र ते हॉटमी स प दतीने डांबर करण कऱणकेामी म.े ली सी 
कं शन ा.िल. पुणे िन.र. .२२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख 

एकोनचाळ स हजार पाचशे ब ीस फ )  पे ा १६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .१८,८१,२०७/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े       

वषय .१२) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१३-१४ मधील 

अ. .१३ अ वये भाग .३४ गांधीनगर झोपडप ट  े ाम ये सां कृतीक क  
बांधणेकामी म.ेअशफाक स ार शेख िन.र.  १३,९६,४३३/- (अ र  र. .तेरा लाख 
शहा णव हजार चारशे तेहतीस फ ) पे ा ३.९०% जा त या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मजंुर दराने र. .१४,५०,८९४/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े   

वषय .१३) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .३९ अ वये भाग .११ स.े . २२ येथील राजनगर, िमिलंदनगर प रसरातील 
र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल., 
िन.र. . २२,३९,५३२/- (अ र  र. .बावीस लाख एकोणचाळ स हजार पाचशे ब ीस 
फ ) पे ा १६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र. .१८,८१,२०७/- 
पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करण.े   

वषय .१४) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/६५-२०१५-१६ मधील 

अ. .२४ अ वये भाग .६१ मधील जयिभमनगर (अ ार वीटभ ट  प रसर) 
झोपडप ट मधील अंतगत ग ली बोळाचे-र ते कॉ ट करण करणे पे हंग लॉक 

बस वणे व बं द त गटर ओपन करणे व इतर अनुषांिगक कामे करणेकामी 
मे.एम.जे.कं शन िन.र.  १३,९९,५१०/- (अ र  र. .तेरा लाख न या नव हजार 
पाचशे दहा फ )  पे ा १६% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने 
र. .११,७५,५८८/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े   
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वषय .१५) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२३-२०१५-१६ मधील अ. . 
२० अ वये  भाग .१२ देहूरोड कँ टोम ट ह तुन येणारे पावसाचे पा यासाठ  
टॉम वॉटर लाईन टाकणेकामी म.े पदमीनी कं शन (िन.र.  १४,००,१९३/- 

(अ र  र. .चौदा लाख एकशे या नव फ )  पे ा ४४.५३% कमी या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मजंुर दराने र.  ७,७६,६८७/- पयत काम क न घेणेस 
बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न 
एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े       

वषय .१६) मनपा या झोिनपु थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/१३-२०१५-१६ मधील अ. .१३ 
अ वये मोशी संजय गांधीनगर झोपडप ट म ये ( भाग .६) महापािलका इमारती 
व शौचालयाची देखभाल दु ती कऱणेकामी म.ेिस द क  लंबींग अँ ड ेनेज 
िस ह ल कॉ टर िन.र.  ९,३०,८४०/- (अ र  र. .नऊ लाख तीस हजार आठशे 
चाळ स फ )  पे ा ३०.९९% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मजुंर दराने 
र. .६,४२,३७३/- पयत काम क न घेणेस बंधनकारक राह ल या अट स अिधन 
राहून यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न एज सीस कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े       

वषय .१७) यशवंतराव च हाण मृित णालय हे महानगरपािलकेचे णालय असुन 
या ठकाणी गोरगर ब णावर उपचार केले जातात याचा वचार करता SDP 
वतरण तुत १० बॅग क रता  र. .३०००/- ती बॅग असे शु क आकारलेस ते 
गोरगर ब णास परवड यासारखे अस यान े तुत १० बॅग क रता र. .३,०००/- 
(अ र  र. .तीन हजार फ ) ने वतरण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१८)  “ भाग . २३ केशवनगर घाट येथून काळेवाड  येथील योितबा उ ानापयत पादचार  

झुलता पुल बन वण“े  या कामास क प यव थापन स लागार म.े सी. ह . कांड 

क स टं स ा. िल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयमावलीनुसार हणजेच 
२.३५% (िन वदापुव कामकाज १% व िन वदा प ात कामकाज १.३५%) अशी  फ  
अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .१९) मनपाचे मा.पदािधकार  व अिधकार  यांना कायालयीन कामकाजासाठ  मोबाईल संच 

सा ह य खरेद करणे कामी कोटेशन नोट स .०६/२०१६-१७ अ वय ेबंद पाक टात 

कोटेशन दर माग वणेत आले होते. यानुसार तीन दरप के ा  झाली आहेत. ा  
दरप काम ये म.ेपॉवरटेक िस ट म यांचे Samsung Galaxy A5 ती नग 

र. .१९,३५०/- असे एकूण ०४ नगांसाठ  एकूण र. .७७,४००/- सा ह याचे 

लघु मदर ा  झाले आहेत. सदरचा खच हा अंदाजप क य र कम ेपे ा ०.७१% ने 
कमी आहे. मे.पॉवरटेक िस ट म यांचेकडून आव यक मोबाईल संच खरेद कामी 
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एकूण र. .७७,४००/- दर वकृत करणेत आले अस यान े खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन.नो. .3/99/2015-16 मधील अ. . 40 
अ वय े मनपाचे स.े१० व गवळ माथा येथील शु  पाणीपरुवठा करणा-या पंप 

हाऊसचे चालन, देखभाल व दु ती करण ेया कामासाठ   मे.ए सेल इले क स 
िन वदा र कम .59,99,521/- (अ र  र. . एकोणसाठ लाख न या नव हजार 
पाचशे एकवीस फ ) पे ा 1.80% जादा  दराने या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. . 61,07,512/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा 
अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल 
करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून या याबरोबर  करारनामा करन 
घेणेस  मा यता  देणे बाबत वचार करण.े 

वषय .२१) रा ीय फेर वाला धोरण अंमलबजावणी करणेअंतगत महारा  शासनाचे उपसिचव 
नगर वकास वभाग यांचेकड ल दनांक ०८/०६/२०१२ चे प ा वय ेरा ीय फेर वाला 
धोरण अंमलबजावणी सु  करणेत आलेली आहे. यावेळ  मा. शहर फेर वाला 
सिमतीची बैठक द. ०५/०४/२०१३ नुसार फेर वा यांची न दणी फ , व े ता फ , 

नुतनीकरण फ , देखभाल फ  आ ण दंड ठर वणेत आले आहे. न दणी फ चे दर र. . 
१०००/- माणे ठर वणेत आले होते यास मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक 
३३८२ द. २१/०५/२०१३ व मा.महापािलका सभा ठराव ं .२९८ द. २७/०६/२०१३ 
अ वये मा यता देणेत आली आहे. व आदेश ं . भू ज/१/का व/३५७/२०१३ द. 
१३/०९/२०१३ अ वये आदेश िनगत केलेले आहेत.  तुत आदेशा वये ठर वणेत 
आलेले दर जादा अस याने सदर दर कमी करणेबाबत फेर वाला संघटना वारंवार 
मागणी कर त आहेत. तसेच द. ३०/०१/२०१६ या “शहर फेर वाला सिमतीचे” 

सभेम ये झाले या िनणयानुसार पुणे मनपाकड ल न दणी फ  र. . २००/- माण े

शहरातील फेर वा यांची बायोमे क न दणी करणेकामी न दणी फ  र. . २००/- व 
ओळखप  फ  र. . २००/- करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२२) मनपा या व ुत मु य कायालयाकड ल िन.नो. . 28/2015-16  मधील अ. . 2 

अ वये थेरगाव-वाकड उप वभागातील ट -५ फ ट ंगची वा षक देखभाल दु ती 
करणेकामी म.ेयश इले ोलाईन िन.र. .7,99,975/- (अ र  र. . सात लाख 
न या णव हजार नऊशे पं याह र फ ) पे ा 31.13% कमी या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय .२३) मनपा उदयान वभागाकड ल कोटेशन नोट स .01/2016-17 कर ता  मनपाचे 
उदयानाम ये व वध वषयावर ल माह ती दशक बोड बस व याकामी मे.ओम 
इं टर ायजेस कोटेशन नोट स र. .1,94,276/- (अ र  र. .एक लाख चौ-या णव 
हजार दोनशे शहा र फ ) अंदाजपञ कय दरापे ा (-2 % ने कमी) कोटेशन 
वीकृत क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२४) यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये मे डकल ऑ फसर (BTO) व लड बँक 
टे निशयन या पदांवर  व वध वभागांसाठ  आव यक असले या तावात नमूद 
याद  मधील मे डकल ऑ फसर (BTO) व लड बँक टे निशयन यांना सहा म हने 
कालावधीसाठ  ता पुर या व पात एक त मानधनावर नेमणूक देणेत आले या 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .२५) मनपा या ड े य कायालय आरो य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१६-२०१७ 
अ वय े भाग . ४३ ते ४८, ५४ ते ५७ मधील ॉम वॉटर चबस साफ क न 
गाळाची वाहतुक करणेकामी म.ेअ णासाहेब मगर वयंरोजगार सेवा सह. सं  था 
मया. िन.र. .१४,३५,७५२/- (अ र  र कम पये चौदा लाख प तीस हजार 
सातश ेबाव न फ ) पे ा -४७.००% कमी या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७,६०,९४९/ पयत काम क न घेणेस व िनयमानुसार िन वदेतील अट स अिधन 
राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न कामाचे आदेश देणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

                                                   
     नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/११/का व/९६२/२०१६  
दनांक - ०३/०६/२०१६ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.    


