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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/९९५/२०१८ 
दनांक -  १०/०८/२०१८ 

 
ित, 

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

      वषय - पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १४/०८/२०१८ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक      
१४/०८/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० 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 ासू,  

                                                     
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                                                                           

     नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

  पंपर  - ४११ ०१८. 
त - १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

२)  कायालयीन नोटस बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – ७६ 
दनांक - १४/०८/२०१८                                वेळ – दुपार ०२.०० वाजता 

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

१४/०८/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

  ----------       
दनांक ०८/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७५) 

     चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                   ---------- 

वषय .१)    मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभा ठराव .२५ द.२७/७/२०१८ अ वये 
भाग .१३ मधील यमुनानगर बॅटिमंटन हॉल ११ वषा या कराराने भागातील 
ांितवीर िम  मंडळ या सं थेस मनपाचे पंपळे गुरव,सांगवी या ठकाणचा 

बॅटिमंटन हॉल करारा या धत वर चाल व यासाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

    ( दनांक १४/०८/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२)   पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात पीएमपीएमएल िनधी या 

लेखािशषावर र. .१६४.५६ कोट  (अ र  र. .एकशे चौस  कोट  छप न लाख) फ  
तरतूद करणेत आली असून याम ये संचलनतूट ८१.५६ कोट  व वध कारचे पासेस 
र. .२३ कोट  व बसेस खरेद  र. .६० कोट  असा अपे ीत खच गृह त धर यात आलेला 
आहे. सदर रकमेतून आँग ट २०१८ ची र कम पये ६ कोट   संचलनतूट व सवलतीचे 
पासेस पोट  र. .१.५० कोट  असे एकूण र. .७.५० कोट  (अ र  र. . सात कोट  
प नास लाख) फ  यामधून र. .४१,००,०००/- फ  सन ९३-९४ म ये वाहन यवहार 
वभागास आगाऊ दे यात आलेले असून उवर त मु ल व वसुलीबाबत केले या 
कायवाह बाबत लेखाप र णात आ ेप उप थत झाला अस याने र. .४१,००,०००/- 
रोखून ठेऊन उवर त र कम पय े७,०९,००,०००/-(अ र  र. . सात कोट  नऊ लाख 
फ ) या माणे माहे आँग ट २०१८ म ये अ ीम व पात अदा करावयाचे अस याने 
व सदरची बाब अिथक व पाची अस याने मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक १४/०८/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .३) ‘भारत सरकार या न वन व नवीकरणउजा’ (MNRE) वभागाकडून सौर उजा 
उ पा दतांची ‘सोलर एनज  कॉप रेशन इं डया’ SECI थापन क न व वध रा यांम ये 
अशा उ पा दत कंप यांचे एमपॅनेल (EMPANEL) तयार केलेले आहे. क  शासनाने 
या महानगरपािलकेचा माट िसट म ये समावेश केलेला आहे अशा महानगरपािलकांनी 

सौर उजा क पाकर ता रे को त वावर (RESCO) सौर उजा क प बस वणेचे काम 
मंजूर केले या एमपॅनेल मधील कंपनीकडून करवून घेणेकर ता सुिचत केले आहे. 
यानुसार महानगरपािलके या माट िसट  अंतगत िनयु  केले या सिमती व स लागार 

मे.केपीएमजी यांनी द.२ मे २०१८ रोजी सेक या एमपॅनेल वर ल मे. लीनमॅ स, िथंक 

एनज  पाटनर, फोथ पाटनर एज सी अ या एकुण ५ एज सीस बोलावणेत आले यापैक  ३ 

एज सीने क पाच े सादर करण केले आहे.सदर सादर करणातून िनवड सिमतीने िनयु  

केले या एज सीस मे. लीनमॅ स यांचेबरोबर पॉवर परचेस ए ीमंटस ् (PPA) कर यास 

पंपर  िचंचवड माट िसट  िलिमटेड (PCSCL) ने  कळ वले आहे. सदर पॉवर परचेस 

ए ीमे टस ् (PPA) म ये नमूद केलेनुसार सदर क पाअंतगत पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेमधील य़शवंतराव च हाण हॉ पटल (YCM) व जलशु द करण क  से.२३ 
(WTP) येथील सौर उजा िनिमती करणेकर ता इमारतीं या छतावर जागे या उपल धतेनुसार 
अंदाजे  YCM  कर ता १४७ KW व WTP कर ता ३१२ KW एकूण ४५९ क.व.ॅ इतक  सौर 

उजा  िनमाण होणार आहे. सदर क पाकर ता YCM व WTP ा इमारतींच े छत/टाक  

(Sump) पुढ ल 25 वष वापराकर ता संबंिधत एज सीस वापरावयास ावयाचे आहे.सदर 

िनमाण होणार  वीज सेक ने  मंजूर केले या र. .३.६२ ती युिनट या दराने २५ वषाकर ता 
मनपास घेणे याच इमारतीम ये वापरण े बंधनकारक आहे. यानुसार सदर काम पुण 

झालेनंतर  य  िनमाण होणा-या वीज माणे र. .३.६२ या दराने २५ वषा कर ता मनपा 
माफत संबंिधत एज सीस बील अदा कराव ेलागणार आहे. सदर कामाचा करारनामा (पॉवर 

परचेस ए ीमंटस)् पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट  िलिमटेड व मे. लीन मॅ स 

यांचेशी करणेत आलेला आहे. सदर क पातून िनमाण होणार  सौर उजा  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका वापरणार अस याने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माट िसट  िलिमटेड 
(PCSCL) व  मे. लीन मॅ स यांचेशी सेक ने मंजूर केले या दरान े र. .३.६२ ती युिनट या 
माणे २५ वषाकर ता कर यात आलेले पॉवर परचेस ए ीमटस ् (PPA) मा हती कर ता 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .४)  मनपा णालये/ दवाखाना क रता वाईन लूसाठ  आव यक औषध,े लस व इतर 
साधन सामु ीचा पुरवठा शासनाकडून होत असतो.  सदरचा पुरवठा स या कमी 
माणात होत असून  स या वाईन लू ण सं येत वाढ होत आहे यामुळे  गरोदर 

माता, गंभीर आजार  ण, णालयात काम करणारे कमचार , लहान मुल े यांसाठ  
लसीची अ यंत आव यकता असलेने, तातड ची बाब हणुन व म यवत  औषध 



4 
 

भांडारात साठा िनरंक असलेने सन २०१८-२०१९ म ये आव यकतेनुसार वाईन लू 
लस मागील वष या दरा माणे (शासन दर) र. .२,५८,४७५/- (अ र  र. .दोन 
लाख आ ठाव ण हजार चारशे पंचाह र फ ) नुसार मे. ी वनायक फामा यांचेकडुन 
थेट प दतीने थमत:१ म ह यासाठ  आव यक लस १५०० डोस खरेद  करणेस येणा-या 
र. .३,८७,७१३/- इत या खचास अथवा पुढ ल आव यकते नुसार खरेद  कर यात 
येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .५)  मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ (१ ते ३) मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  अिधन राहून सबंिधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने याचे 
अवलोकन करणे.  

वषय .६)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयात िनयो जीत पद यु र 

सं थेम ये स या कायरत असलेले सहा यक ा यापक (सवसाधारण श य िचक सा), 
डॉ युमट िल ट, कँटालॉगर व कोड ंग लक यांना एक त मानधनावर एक दवस सेवा 
खंड त क न ६ म हने कर ता मुदत वाढ देऊन ता पुर या व पात िनयु  करावयाची 
आहे. याचा तपिशल खालील माणे आहे. 

अ.  नाव पदनाम 
एक त मानधन 
(वेतन ेणी नुसार) 

१ डॉ. अिमत अनंत वाघ 
सहा यक ा यापक 

(सवसाधारण श यिचक सा) १५६००-३९१०० ेड पे६०००/- 

२ ीम. पौ णमा राहूल कांबळे डॉ युमटिल ट ९३००-३४८०० ेड पे ४२००/- 
३ ीम.रो हणी शांताराम पोकळे कँटालॉगर ९३००-३४८०० ेड पे ४२००/- 
४ ी. नवनाथ गोकूळ िशंदे कोड ंग लक ९३००-३४८०० ेड पे ४२००/- 

                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये वैि  कय 
े ातील पद यु र  अ यास म सु  करणेबाबतची कायवाह   ता व त आहे.िनयो जत 

पद यु र  सं थे कर ता अ याव यक पदे ३६४ दवसां या कालावधीसाठ  भरणेकर ता 
द.१८-०३-२०१७ रोजी जा हरात िस द क न    द.३०-०३-२०१७ रोजी मुलाखती 
आयो जत करणेत आले या हो या. सदर पदे भरणेक रता  मा. थायी सिमती सभा 
ठराव .१४८, द.१२-०४-२०१७ अ वये मा यता दलेली आहे. द.३०-०३-२०१७ रोजी 
आयो जत मुलाखतीमधुन िनवड  सिमतीने िश फारस केले या उमेदवारांची िनवड याद  व 
ित ा याद  द. ०९-०८-२०१७ रोजी िस द करणेत आलेली आहे. यानुसार  िनवड 

करणेत आले या उमेदवारांना मा.आयु  यांचे कड ल आदेश .वै /३/का व/९७८/ 



5 
 

२०१७, द.२३/०८/२०१७ मधील व हत अट  व शत चे अधीन राहून आदेशा या 
दनांकापासून ३६४ दवसांचे कालावधीकर ता पुणत: ता पुर या व पात दनांक 
२१/०८/२०१८ पयत नेमणूक दलेली आहे. सदर आदेशातील कमचा-यांची ३६४ 

दवसांची मुदत द.२१/०८/२०१८  रोजी पुण होत आहे. वर नमूद कमचा-यांची सं थे या 
कायालयीन कामा कर ता आव यकता आहे. यामूळे सदर कमचा-यांचे पूव चे नेमणूक 
आदेश . वै /३/का व/९७४/२०१७, द.२३/०८/२०१७ मधील अट  व शत  कायम 
ठेऊन महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय . पीसीसी-
३०१३/ . .६०१/न व-२२, द.४ माच २०१४ चे सोबतचे प रिश  म ये नमूद केले या 
वेतन ेणी ( ेड प)े देऊन एक त मानधनावर यांची पुढ ल ६ म ह या कर ता  िनयु  
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .७)  थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 
इमारत बांधकाम, लड केपींग, इंट रअर डझायिनंग व इतर वकास क पा या कामा 
क रता िन.नो. .२४/१/२०१७-१८ अ वये Expression of Interest  ची िन वदा  िस द 
करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा-१ म ये एकूण ३७ व ट पा-२ म ये एकूण 
१० इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-३ म ये उव रत 
पैक  ०१ असे एकूण ०१ वा तु वशारदयांचे कामाचे वगवार  माणे १ ते ४ ेणीम ये 
प -अ (इमारत बांधकाम वषयक कामे-०१ वा तु वषारद) , प -ब (लड केपींग 

वषयक कामे-०१ वा तु वषारद) व प -क (इंटे रअर डझायिनंग वषयक कामे-०१ 
वा तु वषारद)  या माणे प -अ, ब व क तयार करणेत आले आहे. ट पा-३ मधील 
प -अ, ब व क माणे एकूण ०१ वा तु वशारद यांना पॅनेलवर घेणेसाठ  मा यता 

देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.१६/०७/२०१८  ते द.२२/०७/२०१८ अखेर संपणा-या आठव याचा मा. मु य 

लेखा प र क यांनी .मुलेप/६/का व/१२७/२०१८ द.०६/०८/२०१८ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

वषय .९)  पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाच े काय े ातील भाग . 
३,४,५,७ मधील ॉम वॉटर चबस साफ सफाई करणेकामी िन.नो. .1/2018-19 

अ वये  िन वदा र .4,43,808/- वतमानप ाम ये िस द क न दर माग व यात आले 
आहेत. सदरची िन वदा द.02/07/2018 रोजी उघड यात आली आहे. सदर िन वदाच े

अनुषंगाने मे.नवमहारा  बेरोजगार संघ यांनी अंदाजप क य र. .4,43,808/- (अ र  
र. .चार लाख ेचाळ स हजार आठशे आठ फ ) पे ा 4.00% कमीने हणजेच 
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र. .4,26,056/- इत या रकमेची होत अस याने सदरचे दर वकृत करणेत आली 
आहे. याकामी सदर सं थेबरोबर करारनामा करणेत आला असून सदर सं थेला 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने अवलोकन करणे. 

वषय .१०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  िश ण सिमतीवर सभापती हणून नगरसे वका 
ीम. ग हाणे सोनालीताई द ा य यांची नुकतीच िनवड झाली आहे. ीम.ग हाणे 

सोनालीताई द ा य, सभापती, िश ण सिमती यांना मनपा कायालयीन कामकाजासाठ  
मोबाईल िसम सु वधा  वापराची मािसक मयादा र. .१०००/- (अ र  र. .एक हजार 
फ ) िन त क न पूर वणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११)  मु य लेखा प र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी 
सादर केले या वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले 
माणे रजा मंजुर स मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१२)  ई - िन वदा नोट स मांक १४/२०१६-१७ अ वये पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या “क” 
े ीय कायालयाचे काय े ात असले या भोसर जे लॉक, साईट मांक ७० येथे 

आरो य वभागा या वाहनावर ल कच-याचे वजन घेणेकामी काया वत केले या ४०.०० 
मे.टन मते या वजनकाटा देखभाल दु ती करणेकामी २ वष कालावधीसाठ  िन वदा 
अंदाजप क य र. .२,००,०००/- साठ  युनायटेड के स कंपनी ा.िल. यांनी सादर 
केलेला लघु म दर र. .१,५८,०००/- (अ र  र. .एक लाख अ ठाव ण हजार फ ) 
अंदाजप क य दर र. .२,००,०००/- पे ा २१% कमी तसेच िन वदेत व तावात नमुद 

केले या वजनकाटा पेअरपाटचे (मशीनर चे) दरप कात नमुद केले या दरानुसार काम 
क न घेणेस तसेच यांचेबरोबर कामाचा करारनामा क न २ वष कालावधीसाठ  
कामकाज आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

वषय .१३) बांधकाम परवानगी संगणक णाली (Auto DCR) देखभाल दु तीची मुदत 

द.30/09/2018 रोजी संपत आहे व नवीन िन वदा या चालू अस याने 

स : थतीतील िन वदाधारक मे.सॉ टटेक इं जिनअस ा.िल. यांना दनांक 01/10/2018 

पासून पुढे सहा म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणे व यासाठ  येणारा खच 
 र. .3,48,000/-  (अ र  र. .तीन लाख अ ठेचाळ स हजार फ ) इत या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका संचिलत यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे 
पद यु र पदवी िश ण सं था सु  करणेबाबत कायवाह  चालु असुन Medical Council 

of India यां या मागदशक त वानुसार सं थेची वतं  वेबसाईट असणे आव यक 
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अस यामुळे वाय.सी.एम.एच येथील वेबसाईट किमट चे बैठक म ये Scope Of Work 
िन त करणेत येऊन दनांक ०५/०७/२०१८ चे प ा वये पो ट ँ युएट 
इ ट युटसाठ  वतं  वेबसाईट तयार करणेसाठ  कळ वलेले आहे. यासाठ  कोटेशन 
नोट स िस  क न ा  कोटेशन पैक Tech-9 Services, Chinchwad, Pune-33 यांचे 
र. .1,91,000/- (अ र  र. . एक लाख ए या णव हजार फ ) (सव करांसह) हासवात 
कमी दर ा  झालेला आहे .  तर   पद यु र पदवी िश ण सं थेची वेबसाईट सु  
करणेकामी Tech-9 Service, Chinchwad, Pune-33यांचा ा  झालेला लघु म दर 
र. .1,91,000/- वकृत क न यांना कामाचा आदेश देणेस व  यांच ेमाफत सदरचे 
काम क न घेणेस मा यता  देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत कर यात येणारे 
र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय वॉक व 
इमारती यांचे कामाक रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८अ वये Expression of Interest  ची 
िन वदा िस द करणेत आली होती, यास अनुस न ट पा-१ म ये एकूण २५ इ छुक 
स लागारांना सहभागी क न घेणेत आलेले आहे. ट पा-२ म ये मे. सिचन आपटे अ ड 
असोिसएटस स लागार यांनी सादर केले या कागदप ांची छाननी केलेली आहे. मे. 
सिचन आपटे अ ड असोिसएटस स लागार यांना न याने िनयु  करणेकामी यां या 
कामाचे वगवार माणे १ ते ४ ेणीम ये प -अ (र ते, पावसाळ  पा यासाठ ची 
वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे – स लागार ेणी २)  व प  - ब (पूल, काय 
वॉक व इमारती – स लागार ेणी १) या माणे प -अ व ब तयार करणेत आले 
आहे.  ट पा-२ मधील प -अ व ब माणे मे.सिचन आपटे अ ड असोिसएटस 
स लागार यांना पॅनेलवर घेणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१६) िन वदा सूचना मांक १/२०१८-१९  नुसार लघु म िन वदा धारक  मे. रलाय स जओ 
इ फोकॉम िल. यांना  महापािलके या व वध कायालयांम ये इंटरनेट  बँ ड व थ व 
एम.पी.एल.एस. ारे सेवा उपल ध क न देणेचे कामकाज प ह या वष  येणारा खच 
र. .१,११,९९,८०९/- (अिधक य  कर) व दुस-या वष  येणारा खच 
र. .९८,८५,७३४/- (अिधक य  कर) या दराने दोन वष कालावधी कर ता दे यास 
तसेच  यांचेसोबत कामाचा करारनामा कर यास व यासाठ  येणारा एकूण खच 
र. .२,१०,८५,५४३/- (अ र  र. .दोन कोट  दहा लाख पं याऐंशी हजार पाचशे 
ेचाळ स फ ) (अिधक य  कर)  अंदाजप क य दरापे ा -५०.१३% ने कमी चे 
ा  दरास व या अनषुगंाने येणा-या य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१७) शहर अिभयंता यांनी, थाप य  फ  ेिञय कायालयाकड ल द.३१/७/२०१८ चे 
तावा वये  थाप य  फ मु यालयायांचे सन २०१८-१९ या अंदाजपञकातील थाप य  

“ वशेष  योजना” या  लेखािशषावर ल तावात नमुद चालू कामांना तरतुद कमी पडत 
आहे.  सदर चालू कामांवर माच २०१८ अखेर पुरेशी तरतुद करणेत आली होती. तथापी 
सदर र याचे काम थािनक जागा मालक  यांनी अड वले होते.  यामुळे कामांवर ल 
र कम खच होऊ शकली नाह .  स ा थतीत जागा मालक यांनी काम कर यास 
परवानगी दलेली असून या माणे काम करणेत आलेले आहे. र. .४३,५०,०००/- 
(अ र  र. . ेचाळ स लाख प नास हजार फ ) वग करण करणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. (वाढ/घट र. .४३,५०,०००/-) 

 
वषय .१८)  शहर अिभयंता द.२/८/२०१८ या तावा वये थाप य  ब  मु यालयाचे सन २०१८-१९ 

या अथसंक पातील थाप य वषयक   कामांसाठ  अपुर  तरतूद आहे. तावात नमूद 
माणे सदर कामांसाठ   तरतूद ची  आव यकता आहे.  थाप य वशेष योजना व भांडवली 

कामे या  लेखािशषाअंतगत आव यकतेनुसार वाढ/घट करणेकामी  र. .८०,००,०००/-
(अ र  र. .ऐंशी लाख फ ) वभागाअंतगत वग करण करणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.(वाढ/घट र. .८०,००,०००/-) 

वषय .१९) नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजुर कामी सादर केले या 
वनंती अजानुसार तावात नमूद माणे प  अ म ये दश वले माणे रजा मंजुर स 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                                                   
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)                                                                           
                                                                   नगरसिचव                              
                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                      पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/९९५/२०१८  

दनांक – १०/०८/२०१८ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ     

      ठेवणेत आलेली आहेत.  
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( . क ेका/का व/४/२०१८ द.१८/०६/२०१८ वषय .५ च ेलगत) 
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( . था/ HO/का व/३६८/२०१८ द.०९/०८/२०१८ वषय .७ चे लगत) 
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( . था/इमु/का व/१८८/२०१८ द.१०/०८/२०१८ वषय .१५ चे लगत) 
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