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         पपरी चचवड महानगरपािलका 

                                                                   पपरी १८. नगरसिचव कायालय 
                                                                   मांक :नस/५/कािव/८७९ /२०२१ 

                                              दनांक – ७/१२/२०२१ 
 

ित, 
मा. ................................... 
सद य, पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी- ४११ ०१८. 

  
                          िवषय - पपरी चचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा  
                                     दनांक १६/१२/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता आयोिजत  
                                     केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे िडसबर-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा गु वार दनांक १६/१२/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महानगरपािलके या 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा. उप सिचव महारा  शासन नगर 

िवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.२२ ऑ टोबर 
२०२१ अ वये आयोिजत करणेत आलेली आह.े सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. सभेस 
आपण उपि थतीत रहावे  ही िवनंती.   
      

      आपला िव ासू,  

                                                            
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

             नगरसिचव 
                                           पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                   पपरी - ४११ ०१८. 

त :  १) कायालयीन नोटीस बोड 
        २) सव शाखा मुख व शाखािधकारी  
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११ ०१८. 
सूचना 

 
( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील 

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये) 
 

कायपि का मांक-६५ 
 

     पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे िडसबर-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका  
सभा गु वार दनांक १६/१२/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उप सिचव महारा  शासन नगर िवकास िवभाग 

यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयोिजत 
करणेत आलेली आह.े सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल. 
                                   ---- 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
                                  ----- 
 

मा. थायी सिमतीचे ठराव  
 

िवषय  मांक  १)  संदभ- १) मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
                                   २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०७५२ द.२५/११/२०२१ 
   

कोरोना महामारीमुळे मो ा माणावर मनपा ह ीतील नागरीकां या उ पा ावर प रणाम 
झालेला आह.े स या कोरोनाचा ादुभाव कमी झालेला आह.े अथ व था पुव पदावर येत आह.े 
यामुळे िमळकतकर धारकांना कर भर यास ो साहन देणे कामी थकबाक या दंड र मेवर सवलत 

देऊन दलासा देणे आव यक आह.े िमळकत करधारकांकडून थकाबाक  ची र म वसुल होण ेकामी 
िमळकत करांची थकबाक  एक र मी भर यास मनपा अिधिनयम अनुसिचत ड करण ८ िनयम  
५१ अ वये शा ती /दंडा या र मेत खालील माण ेसवलत दे यास मा यता दे यात यावी. 
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 वरील माण ेिमळकत कर थकबाक  रकमेसह एकरकमी भर यास मनपाकर र मेवरील 
शा ती /  दंड र मेवर सवलत देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात 
येत आहे. 
 

िवषय  मांक  २)  संदभ-१)  मा.कदम शिशकांत व मा.भोईर सुरेश यांचा ताव. 
                                  २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०७५५  द.२५/११/२०२१ 
 

सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नागरीकां या मागणी व िवकासा या दृ ीने थाप य 
भांडवली निवन कामासाठी तावात नमूद माणे निवन तरतुद वग करणेत यावी. 

 

 
 

भांडवली खच अंदाजप क य ३ मधील थाप य िवभागवार भांडवली खचा या ेि य 
कायालया या थाप य भांडवली खचा या अंदाजप कात  निवन काम े काढण े साठी तरतुद वग 
करणेस मा यता देणेकामी तसेच निवन कामा या िनिवदा काढणेसाठी  थाप य भांडवली खच 

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र म एकर मी भर यास 

कालावधी जानेवारी 
२०२२ अखेर 

मनपाकर शा ती/ दंड र मे या 
९०% सवलत 

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र म एकर मी भर यास 

कालावधी फे ुवारी 
२०२२ अखेर 

मनपाकर शा ती /दंड र मे या 
८०% सवलत 

थकबाक  सह िमळकत कराची 
र म एकर मी भर यास 

कालावधी माच २०२१ 
अखेर 

मनपाकर शा ती/ दंड र मे या 
७०% सवलत 
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मधील कामिनहाय तरतुद वग करणेचे आदेश थाप य िवभागाने िनगत करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आह.े 
(वाढ/ घट र. .९६,००,००,०००/- ) 
                                  ----- 
 

          मा.िवधी सिमतीच ेठराव 
 

िवषय  मांक  ३)  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .आप/३/कािव/६६/२०२१, 
                                          द. १२/११/२०२१. 
                           २) मा.िवधी सिमतीकडील ठराव .५ द. ३/१२/२०२१    

पपरी चचवड महानगरपािलके या आकाशिच ह परवाना िवभागामाफत शहराम य े
खाजगी व महानगरपािलके या जागेवर  बा  जािहरातीसाठी फलक लावणेस  (Outdoor 

Advertising) महारा  महानगरपािलका अिधिनमातील कलम  २४४, २४५  व महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम (जािहरात व फलक िनयं ण) िनयम २००३ नुसार परवानगी दली 
जाते. स या पपरी चचवड शहराचा माट िसटीत समावेश झाला आह.े महापािलकेचे २०१८ 
म ये जािहरात फलकासाठी  (Outdoor Advertising) बा  जािहरात धोरण (Outdoor 

Advertising Policy) ठरिवणेत आलेल ेआह.े याम ये अ याधुिनक तं ानाचा समावेश व शहर 
स दय करण तसेच महापािलकेचे उ प  वाढिव यासाठी न ाने जािहरात धोरण िनि त करणे 
आव यक आह े हणून न ाने जािहरात धोरण (Outdoor Advertising Policy) तयार करणेत 

आलेल े आह.े यास कायदा िवभागाकडून तपासून घेणेत आलेल े आह.े सबब, पपरी चचवड 
महानगरपािलके या आकाशिच ह परवाना िवभागामाफत तयार करणेत आलेल े बा  जािहरात 
धोरण (Outdoor Advertising Policy) सोबत या प  “अ” म ये (मराठी व इं जी) यास 
मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तरी सदर िवषय द तरी दाखल करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

िवषय  मांक  ४)  संदभ – १) मा.वसंत बोराटे व मा.संगीता ता हाणे यांचा ताव. 
                                    २) मा.िवधी सिमतीकडील ठराव .७ द. ३/१२/२०२१    

िप.एम.पी.एल. मधील पुव पीसीएमटी चे वकशॉप िवभागातील ११४ सेवकांनी यांची 
सेवा पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये वग क न घेणेकामी िवनंती केली आहे. या पुव  
पीसीएमटी कडील सेवकांना पपरी चचवड महापािलका म ये वग क न घेणेत आले आहे. याच 

माणे स या पुणे महानगर प रवहन महामंडळातील एकुण १३ आगाराम ये कायशाळेकडील 
िविवध िवभागाम ये पुव िपसीएमटी चे कमचारी स या कायरत आहेत. अशा उव रत ११४ 
सेवकांना पुव या कमचा-यां माणे पपरी चचवड महापािलके या ४०% िह या मधून वेतन अदा 

क रत अस याने यापुव  करणेत आले या कायवाही या धत वर उव रत पुव पीसीएमटी कायशाळा 
सेवकांना याच िह यामधून वेतन होणे िवषयी कोणतेही हरकत नाही. सबब सोबतचे प  ‘अ’ 

माणे ११४ पुव िपसीएमटी कडील कायशाळा सेवकांचे कोणतेही आ थक नुकसान न होता 
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महापािलकेम ये कायम व पी वग क न घेणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 

                             ---- 
शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 

 

िवषय  मांक ५) संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५०/२०२१,  

                                        द.११/१०/२०२१ 
                                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३५  

                                        द.२०/१०/२०२१अ वये.   
                                  ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४३१ द.१८/११/२०२१ अ वये.   
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर–२६१/निव-२२, दनांक–११/०९/१९९७ अ वये करणेत आली 

आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  शासन, नगर 

िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस–१८०५/१०५०/सीआर–७९५/०७/निव-१३, द. 

३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये पुनः िस द 
केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून शासन िनणय . 
टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी/निव-१३, दनांक 

०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. मौजे 
िचखली येथील िपपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेमधील खालील त यात 
दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे.  

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 

करावयाचे एकुण 
सुमारे े  चौ.मी. 

१. -  मंजूर िवकास  योजनेतील 

१८.००  मी. र ता ंदी. 

मौजे िचखली येथील गट 
नं.२२१ ते २४३, ६८८ व 

६९० 

 ५००० चौ.मी. 

 

तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 

आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 
भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण 
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पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम - २०१३(निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन 
करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप- माहे  िडसबर  २०२१  च े सभेम य े घेणेच े िनणया माणे) 
 

िवषय  मांक ६) संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील प  .नरिव/कािव/१५/१५२/२०२१,  

                                        द.११/१०/२०२१ 
                                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठराव .३७  

                                        द.२०/१०/२०२१अ वये.   
                                   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .७३३ द.१८/११/२०२१ अ वये.   
 

       पपरी चचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी/३०९६/१८०१/सीआर – २६१/ निव -२२, दनांक – ११/०९/१९९७ अ वये करणेत 

आली आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव ह ीची िवकास योजना महारा  शासन, 

नगर िवकास िवभाग, अिधसुचना . टीपीएस – १८०५/१०५०/सीआर – ७९५/०७/निव-१३, 

द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द. १८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये 
पुनः िस द केलेला भाग वगळता उव रत िवकास योजना मंजूर असून शासन िनणय . 
टीपीएस/१८१२/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ईपी मंजूरी/निव-१३, दनांक 

०२/०३/२०१५ अ वये उव रत भागा या िवकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. मौजे 
िचखली येथील िपपरी चचवड महानगरपािलके या मंजुर िवकास योजनेमधील खालील त यात 
दशिवले या तािवत र ता / आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे.  
 

अ. . आ. . आर णाचे योजन गट नं. 
बािधत होणारे संपादन 
करावयाचे एकुण सुमारे 

े  चौ.मी. 
१. - मंजूर िवकास योजनेतील

३०.०० मी. ं द र ता 
 मौजे िचखली येथील गट नं. 
६८०, ६८७, ६८८ व ६८९ 

६००० चौ.मी. 

 

तरी उपरो  तािवत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 

निवन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 
मा.िज हािधकारी, पुणे यांचेकडे पाठिवणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 

आहे. तरी तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 
भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आिण 
पारदशकता राख याचा ह  अिधिनयम – २०१३ (निवन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत यते आहे.  
( टप- माहे  िडसबर  २०२१  च े सभेम य े घेणेच े िनणया माणे) 

            ----- 
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                मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 

   

िवषय  मांक  ७)  संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .अमुका/३/कािव/१७३/ 
                                      २०२१ द. ५/१०/२०२१  
     २) मा.महापािलका सभा ठराव .७२१ द.२०/१०/२०२१ अ वये.   
                                   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .७३५ द.१८/११/२०२१ अ वये.   

मा.महापािलका सभा ठराव . ६९६ द.२०/०९/२०२१ अ वये यांि क करणा ारे 
साफसफाईचा िवषय शासक य मा यतेकामी माहे ऑ टोबर मिह याचे मा.महापािलका सभेपुढे 
सादर करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच जु या आरएफपी मधील ४ पॅकेज ऐवजी २ 
पॅकेजम ये शहरातील र यांची िवभागणी क न सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार कर यास व 
खचाम ये कपात क न यं े आिण मनु यबळाची फेररचना कर यात यावी असेही ठरावाम ये नमूद 
कर यात आलेले आहे. 

यानुसार आरएफपी मसु ाम ये बदल क न सुधा रत आरएफपी तयार कर यात आलेला 
असून आरएफपी म ये असलेली रचना व खच याम ये बदल झालेला आहे. निवन आरएफपी 
मसु ाम ये असले या कर यात आलेला बदलांबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे. 

सदर कामकाजाक रता िनयु  स लागार सं था मे.टंडन अबनन सो युश स ा.िल. 
यांचेमाफत सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार कर यात आलेला असून यानुसार शहरातील १८.०० 
मी. पे ा मो ा र यांची २ भागांम ये िवभागणी कर यात आलेली असून याम ये Southern 
side of head office व Northern side of head office चे येक  १ पॅकेज अशा रतीने २ 

पॅकेज िनि त कर यात आलेले आहे. 

पॅकेज . १ क रता ३३१ कमी व पॅकेज . २ क रता ३३९.१५ कमी, इतक  र याची 

लांबी िनि त कर यात आललेी आहे. यामुळे शहरातील एकि त र यांची अंदािजत लांबी 
(Sweeping Length)६७०.१५ गृहीत धर यात आलेली आहे. याम ये शहरातील महामाग, 

बीआरटी माग व १८.०० मी. पे ा र यांची लांबी गृहीत धर यात आलेली आहे. यांि क  
प दतीने र ते साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या वाहनांची व मनु यबळा बाबतची 
मािहती आरएफपी म ये समािव  कर यात आलेला असून याचा तपिशल खालील माणे – 

Package 1: - Southern side of Head Office 

Heavy Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / Litter 
Picker Total Vehicles Hook loader / 

Compactor 
Water Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
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150 16 20 5 191 

Package 2: - Northern side of Head Office  

Heavy Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / Litter 
Picker Total Vehicles Hook loader / 

Compactor 
Water Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 

 सदर िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा असून याक रता अंदाजे र. .३६२.०४ कोट चा 
खच अपेि त आहे. तथािप, िनिवदा या राबिव या क रता खालील बाब ची पूतता क न 
कायवाही होणे आव यक आहे. 

1. िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ७२(ब) नुसार असे दािय व प कर यापूव  मा.महापािलका सभेची मंजूरी घे याचे 

ावधान आहे. यामुळे सदर िनिवदा या राबिव याक रता अिधिनयमातील कलम 
७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेची अंदािजत र. . ३६२.०४ कोटी अथवा होणा-या 

य  खचास शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 
2. मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आरएफपी मसु ाम ये 

िनिवदा येपूव  अथवा िनिवदा य ेदर यान काही बदल करणे आव यक अस यास 
उदा.मनु यबळ, वाहनसं या, अंदािजत / य  खच इ. सदर बदल कर याचे अिधकार 
आयु ांना राहतील.  

3. िनिवदा येअंती िनि त होणा-या दरास व संिवदेस मा. थायी सिमती सभेची मा यता 
घेणे आव यक राहील. 

           सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे 
कामकाजा क रता तयार कर यात आले या िनिवदा / आरएफपी नुसार ७ वष कालावधीक रता 
िनिवदा या राबिवणेकामी व यापोटी होणा-या अंदाजे र. .३६२.०४ कोट या अथवा य  
खचास शासक य मा यतेकामी तुतचा िवषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
७२ (ब) नुसार मा.महापािलका सभेची मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

( टप- माहे  िडसबर  २०२१  च े सभेम य े घेणेच े िनणया माणे) 

 

िवषय  मांक  ८)  संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .िश ण/आ था/  
                                       १अ/कािव/४१८/२०२१ द. २१/१०/२०२१  
                                   २) मा.महापािलका सभा ठराव .७३६ द.१८/११/२०२१ अ वये.   

नगर िवकास िवभाग, महारा  रा य यांचेकडील . पीसीसी -२०२१ / . .५/ निव -२२ 
दनांक १४/०७/२०२१ अ वये ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का  सातारा िज हा प रषद 
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यांना पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एकञीकरण 
िनयमानुसार िवशेष बाब हणून िनयु  करणेबाबत आदेश ा  झालेले आहेत.  

सदर आदेशाम ये ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का सातारा िज हा प रषद यांना 

पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती - प ी एक ीकरण िनयमानुसार 
िवशेष बाब हणून िनयु  करताना पपरी चचवड महानगरपािलका महासभेची मा यता घेणे 
बंधनकारक अस याचे आदेश दले आहेत. सदर करणी ताव सादर केला असता मा. उपआयु  

ाथिमक िश ण िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी नगर िवकास िवभाग, महारा  

रा य यांचेकडील आदेशानुसार पपरी चचवड महानगरपािलका महासभेची मा यता घेणकेामी 
िवषयप  सादर करणेबाबत आदेश दले आहेत.  

ीम. नीता नानासाहेब खैरे, उपिशि का, सातारा िज हा प रषद याचंी पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये उपिशि का या पदावर पती-प ी एक ीकरण िनयमानुसार िवशेष बाब 
हणून िनयु  करणसे मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

( टप- माहे  िडसबर  २०२१  च े सभेम य े घेणेच े िनणया माणे) 
 

िवषय  मांक  ९)   संदभ -१) मा.अित र   आयु  (१) यांचेकडील पञ जा. .ग केा/िव/कािव/  
                                        ९१/२०२१ द.१० /११/२०२१  

पपरी चचवड मनपाचे पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत ग े ीय कायालय 
मधील भाग  २१ पपरी येथे महानगरपािलकेमाफत निवन िजजामाता णालय सु  कर यात 
आलेले आहे. सदर हॉि पटल म ये सुतीगृह, लहान मुलांसाठी डेडीकेटेड कोिवड िवभाग, हे टलेटर 

वॉड, ऑि सजन वॉड व अितद ता िवभाग इ यादी समावेश आहे. तसेच स या सदर 

हॉि पटलम ये कोिवड-१९  पेशंटवर उपचार कर यात येतात. तसेच कोिवड ितबंधक लसीकरण 

के ाचे कामकाज सु दा हॉि पटलम ये सु  आहे. कोिवड-१९ या संभा  तीस-या लाटेचा िवचार 
करता सदर हॉ प टलम ये निवन ऑपरेशन थेटर सु  कर यासाठी जे  वैद कय अिधकारी  पपरी 

यांनी दनांक    /०९/२०२१ या प ा वये  इकडील िवभागास कळिवले आहे. सदर 

हॉि पटलमधील  कोिवड - १९ ालयातील िव ुत यं णे या चालन व पयवे ण करण,े देखभाल 

दु तीची काम,े तसेच निवन ऑपरेशन ठेटर सु  कर यासाठी आव यक िव ुतिवषयक व इतर 

कामे करणे या बाब चा अंदाजप कामधे समावेश करणेत आला आहे. तसेच स यि थतीम ये ग 
ेि य कायालय िव ुत िवभागाकडील तािं क कमचारी कमी असलेने सदर कोिवड केअर 

सटरमधील िव ुतिवषयक यं णेचे चालन देखभाल दु ती करणेकामी कं ाटी प तीने तांि क 
कमचारी नेम याची आव यकता आहे. 
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रा य शासनाने कोरोना िवषाणुचा ादुभाव रोख यासाठी रा यात साथरोग ितबंधक 
कायदा १९८७ व आप ी व थापन अिधिनयम २००५, द. १३/०३/२०२० पासुन लागू केलेला 
आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना साथरोगाचा ादुभाव 
झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (३) नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी 
आव यक उपाययोजना तातडीने करणेकरीता व तू अथवा सेवांची आप कालीन प र थीतीत 
तातडीने खरेदी करणे आव यक आहे. 

सदर कामासाठी र. . १,७८,५४,६७७/- इतका खच येणार आहे. सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कात सदर कामाचा समावेश नस याने  सदर कामाचा खच महानगरपािलके या सन 
२०२१-२२ या आ थक वषा या अंदाजप कातील म यवत  भांडार िवभागाकडील कोरोना िनधी 
या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेस तसेच भाग . २१ पपरी मधील नवीन िजजामाता 

णालयात आँपरेशन िथएटर, वातानुकुलन यं णा देखभाल दु ती, िव ुतिवषयक कामे आिण 
कुशल व अधकुशल कामगार पुरवठा करणे. या कामास र. .१,७८,५४,६७७/- यास शासक य 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे.          

िवषय  मांक  १०)   संदभ -१) मा.अित र   आयु  (१) यांचेकडील पञ जा. .िव/ 
                                          ग /कािव/५४६/२०२१ द.१० /११/२०२१   
 

 पपरी चचवड मनपाचे ग भाग काय े ात न ाने थेरगाव येथे हॉि पटलचे काम 
जवळपास पुण झाले असुन करोना या णाचे अलिगकरण करणे करीता थेरगाव णालयाचा वापर 
करणेत येत आहे तसेच जु या थेरगाव हॉ पीटल मधील बरेच िवभाग निवन हॉ पीटलमधे सु  
कर यात आले आह.े सदर या निवन हॉि पटल करीता स या मनपा या धोरणा नुसार निवन 
कमचारी भरती बंद अस याने, ठेकेदांर प दतीने कमचारी उपल ध क न घेणे बाबत सुचिव या येत 

आहे. तसेच हॉि पटल निवन सु  झाले अस याने, णालय शासनामाफत िविवध कार या 

िवदयुत, वातानुकुलन, टेलीफोन व इतर कामा िवषयक वांरवार मागणी येत अस याने या कामाचे 

अंदाजप क तयार करणेत आल ेअसुन यास र म  ३,२०,७४,५७९/- इतका खच आपे ीत आहे. 

सदर कामाकरीता सन २०२१-२०२२ चे अंदाजप क य तरतुद करणेत आलेली नस याने सदरचा 
खच मु यकायालय म यवत  भाडंार िवभागा कडील “कोरोना िनधी” या लेखािशषकातुन कर यात 

येणार आहे. सदर कामास व र  ३,२५,००,०००/- या खचास मा.आयु  सो. यांनी द. 

२५/१०/२०२१ चा तावानुसार मंजुरी दली आहे. सबब, सदर कामास व र.  ३,२५,००,०००/- 

या खचास शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे.  
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िवषय  मांक  ११)   संदभ -१) मा. आयु   यांचेकडील पञ जा. . था/बीआरटीएस/१६९६  
                                          /२०२१ द. ६/१२/२०२१   

 पुणे महानगर प रवहन महामंडळातफ क  शासना या योजना अंतगत १५०इलेि क 
बसेस घे याची कायवाही अंितम ट यात अस याने पुढील २ ते ३ मिह यात य  बसेस दाखल 
हो यास सु वात होणार आहे. या १५० बसेस पैक  ६० बसेस पपरी- चचवड ह ीत संचिलत 
होणार आहे. यासाठी बसेस चे पा कग, चा जग, वा शग इ. ािधकरण ह ीतील भोसरी म यवत  
सुिवधा क  येथील आरि त जागा इलेि क बस डेपो साठी वापर याचे महामंडळाने िनि त 
केलेले आहे. याकरीता सदर जागेस कंपाउंड वॉल, ले ह लग व वकशॉप शेड इ. बांधून 
िमळ यासाठी मा.आयु सो. पपरी चचवड महानगरपािलका यांना संद भय प ा वये 
कळिव यात आलेल ेआहे. 

पपरी- चचवड ािधकरणातील भोसरी म यवत  सुिवधा क  या ठकाणची सुमारे २ 
एकर े  बस डेपो क रता आरि त आहे. सदरची जागा पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे 
ह तांतरीत कर यात आलेली आहे. स ि थतीत सदर जागा अिवकिसत व पात असून या 
ठकाणी कंपाउंड वॉल, जागेचे ले ह लग, डांबरीकरण, ॉम वॉटर ेनची सुिवधा, स हस िपट सह 

वकशॉप, िप या या पा याची व था टॉयलेट लॉक व बोर ग इ. व था क न िमळ यासाठी 
पुणे महानगर प रवहन महामंडळाने िवनंती केलेली आहे. 

सदर कामाक रता मनपा या सन २०२१-२२ या आ थक वषात अंदाजप कात शासक य 
मा यता आिण तरतूद कर यात आलेली नाही. सदर काम करणे करीता मनपा या अंदाजप कात 
न ाने नाव समािव  क न तरतूद वग करण करणे आव यक आहे. 

अ कामाचे नाव 
मुळ 

अंदाजप क य 
र म 

लेखािशष 
पान . 

अ.  

सन 
२०२१-२२ 

ची 

तरतूद 

वाढ घट 

सन २०२१-
२२ चा 
सुधा रत 

अंदाजप क 

१ 

प रवहन महामंडळा या 
ता यातील ािधकरण ह ीतील 
भोसरी म यवत   सुिवधा क  
येथील आरि त जागा िवकिसत 
करण े

 २०.०० 
कोटी 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

निवन 
काम - २.०० 

कोटी - २.०० कोटी 

२ 

पपरी नेह नगर मु य र यावरील 
आर ण .६६ म ये 
पी.एम.पी.एम.एल साठी बस डेपो 
बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

१०.०० 
कोटी 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५८/६४ ३.०० 
कोटी - २.०० 

कोटी १.०० कोटी 

 
एकुण 

   
३.०० 
कोटी 

२.०० 
कोटी 

२.०० 
कोटी 

३.०० 

 कोटी 
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            याक रता वरील दले या त यानुसार सन २०२१-२२ या अंदाजप कात न ाने नाव 
समािव  करणे व तरतूद वग करण करणेसाठी मा यता देणेस व याकरीता त  स लागार यांची 
नेमणुक करणसे व अंदाजप क तयार क न िनिवदा कायवाही कर यास मा यता देणेबाबत िवचार 
करणे.  

िवषय  मांक  १२)   संदभ -१) मा. आयु   यांचेकडील पञ जा. . था/बीआरटीएस/१६९७  
                                          /२०२१ द. ६/१२/२०२१   

मा. महापािलका सभा ठराव . ६८५ द. २०/०८/२०२१ अ वये पशुसंवधन े ा या 
जागे या बद यात पशुसंवधन े ा या काय े ात िविवध िवकास कामे करणे याकरीता र. . 
३० कोटी र मेस शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. सदर बाबत मा. आयु , पशुसंवधन 

यांना ं . था/बीआरटीएस/१०६५/२०२१ द.३/९/२०२१ अ वये कळिव यात आलेले आहे. तथािप,  

. एफवायबी-२०(२१) तांिञक .४१/२९०९/२०२१ द.१/१२/२०२१ अ वये मा.आयु , 

पशुसंवधन यांनी खालील माणे कामांम ये अंशतः बदल सुचिवलेला आहे. 

५अ) आयु  पशुसंवधन यांचेसाठी व र  भा से दजा या अनुषंगाने ध येथील 
पशुसंवधन िवभागा या जागेवर िनवास थान, बगीचा, गॅरेज, स हट िनवास व सरं क 
भत बांधणे. 

५ब) पशुसंवधन िवभागा या ध येथील जागेवर िव ामगृह बांधणे. (२ VIP Suite, 
२  General Suite, वाहनचालक, स हट व खानसमा यांचे व थेसह) 

५क) े ावरील अिधकारी व कमचा-यांकरीता ४७ ऐवजी २७ िनवास थानाचे 
बांधकाम करणे. 

  उपरो  बाब म ये न ाने सुचिवलेली कामे यापुव  मा यता दले या र. .२२.०३ कोटी 
इत या र मेस अिधन रा न करणेत येतील. सदर न ाने मागणी केले या मु ा . ५ अ व ५ब 
मधील कामे ही पपरी चचवड मनपा ह ी या बाहेर करावयाची अस याने यास मा. महापािलका 
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.      

सबब, पशुसंवधन िवभागाने उपरो  मागणी के यानुसार बाब . ५अ, ५ब व ५क अ वये 
सदरची कामे अंशतः बदलासह करणेचा तसेच ५अ व ५ब मधील कामे पपरी चचवड मनपा 
ह ी या बाहेर करणसे मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय  मांक  १३)   संदभ -१) मा. आयु   यांचेकडील पञ . शा/१७/कािव/  
                                          २९६/२०२१ द. ७/१२/२०२१   
 

             बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) धोरण – २०२१” अंतगत उ ोग, ऊजा व कामगार 
िवभागाकडील द. ८ ऑग ट २०२१ या शुि प का वये रा य शासनाकडून ो साहने दली जात 
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आहे. याच धत वर, पपरी चचवड महानगरपािलकेतील अिधकारी व कमचारी कमचारी यांना 
बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) खरेदी कर यासाठी ो साहने (अनुदाने) देणेकामी सोबतचे 
“ प  – अ” माणे “ पपरी चचवड महानगरपािलका बॅटरी इलेि क हईेकल (BEV’s) धोरण – 
२०२१” माणे धोरण िनि त करण.े  

“ प  – अ” 
 

(१) सदरचे धोरण िस रे धोरण हे “ पपरी चचवड महानगरपािलका बॅटरी इलेि क हेईकल 

(BEV’s) धोरण – २०२१” धोरण हणून ओळखले जाईल व ते केवळ बॅटरी इलेि क हेईकल 

BEV’s) खरेदी खरेदी कर यासाठीच लागू रािहल.  

(२) सदरचे धोरण हे मा. महापािलका आयु  यांचे आदेश िनगमना या दनांकापासून पाच 
वषाकरीता वैध राहील. 
(३) सदर धोरणांतगत येक वगवारीतील बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) खरेदी 

कर यासाठी  सदरचे बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) हे महारा  रा यात िव  झालेले व 

थमच नवीन बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) हणून महारा  रा यातील आर.टी.ओ. 

कायालयाकडे न दणीकृत असणे आव यक राहील.  
(४) सदर धोरणांतगत बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) खरेदी कर यासाठीच ो साहने देय 

राहतील. या धोरणांतगत Mild Hybrid, Strong Hybrid, Plug-in Hybrid इलेि क वाहने 

समािव  असणार नाहीत.   
(५) स ि थतीत, िव  िवभागाकडील शासन िनणय मांक:अ ीम ( ाजदर)-

२०१६/ . .५२/२०१६/िविनयम, दनांक २७ एि ल, २०१७ अ वये महापािलकेतील अिधकारी 

व कमचारी यांना खालील त यात नमूद के या माणे वाहन खरेदी अ ीम दले जाते व ाजाची 
आकारणी केली जाते. 

वष 
मोटार 
कार 

क रता 

मोटार–सायकल 

कूटर, मोपेड, 

तीनचाक  
वयंचिलत 

सायकल क रता 

दुचाक  
सायकल 

शेरा 

द. १ एि ल, २०१५ ते 

द. ३१ माच, २०१६ ते 

आजतागायत (पुढील 
शासन िनणय ा  

होईपयत) 

११.५
% 

९% ाजरिहत 

दूषण करणारी व पे ोल व 
िडझेल या पारंप रक इंधन 
प तीवर चालणारी वाहने 

खरेदी कर यासाठी दले जाणारे 
वाहन अ ीम 
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(६) बॅटरी इलेि क हेईकल (BEV’s) धोरण – २०२१” अंतगत उ ोग, ऊजा व कामगार 

िवभागाकडील द. ८ ऑग ट २०२१ या शुि प का वय े रा य शासनाकडून दले जाणारे 
मह म ो साहने मयादा खालील त यात नमूद के या माणे आहे.   

Sr. 

No. 
Vehicle Segment 

Maximum incentive per vehicle 

(INR) 

1 e-2W (L1&L2) 10,000/- 

2 e-4W cars (M1) 1,50,000/- 

 

अ. . वाहन कार ित वाहन मह म ो साहन (र. पये) 

1 ई-दोन चाक  (एल १ व एल २) १०,०००/- 

2 ई-चारचाक  कार वाहन (एम १)   १,५०,०००/- 

(७) रा य शासना या धत वर, महापािलकेमाफतही पा तेनुसार वाहन अ ीम देय असले या 
महापािलका अिधकारी व कमचारी यांना यांचे वत:चे नावाने बॅटरी इलेि क हेईकल 
(BEV’s) खरेदी कर यासाठी खालील त यात नमूद कर यात आ या माण े ो साहने 

(अनुदाने) देय असतील. 
Sr. 

No. 
Vehicle Segment 

Maximum incentive 

per vehicle (INR) 
Remarks 

1 e-2W (L1&L2) 

10% of the original 

cost (base price) of 

the vehicle (except 

registration & other 

charges) 

The incentives to be 

paid for the purchase 

environmentally friendly 

& pollution free battery 

electric vehicles (BEV’s) 

2 e-4W cars (M1) 

10% of the original 

cost (base price) of 

the vehicle (except 

registration & other 

charges) 

The incentives to be 

paid for the purchase 

environmentally friendly 

& pollution free battery 

electric vehicles (BEV’s) 
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अ. . वाहन कार ित वाहन मह म ो साहन 
(र. पये) 

ित वाहन मह म ो साहन (र. पये) 

1 
ई-दोन चाक  
(एल १ व 
एल २) 

वाहना या मूळ कमती या 
१०% (न दणी व इतर शु क 

वगळता) 

पयावरणपूरक व दूषणमु  बॅटरी 
इलेि क हेईकलची (BEV’s) खरेदी 

कर यासाठी ावयाची ो साहने    

2 
ई-चारचाक  
कार वाहन 
(एम १)   

वाहना या मूळ कमती या 
१०% (न दणी व इतर शु क 

वगळता) 

पयावरणपूरक व दूषणमु  बॅटरी 
इलेि क हेईकलची (BEV’s) खरेदी 

कर यासाठी ावयाची ो साहने    

(८) महापािलका अिधकारी व कमचारी यां या कौटंुिबक सद यां या नाव ेखरेदी केले या / खरेदी 
करावया या बॅटरी इलेि क हेईकलकरीता (BEV’s) कोण याही प रि थतीत वाहन अ ीम 

ो साहने देय असणार नाहीत अथवा यासाठी वाहन अ ीम मंजूर केले जाणार नाही.  
(९) सदरची ो साहने ही बॅटरी इलेि क हेईकल या (BEV’s) मूळ कमतीवर आधा रत असतील 

व याम ये न दणी शु क व इतर शु का या कमती समािव  नसतील. बॅटरी इलेि क हईेकल 
(BEV’s) खरेदी कर यासाठी क  व रा य शासनाचे ो साहने ा  झालेले अस यास, 

महापािलकेचे ो साहने देय असणार नाहीत.  
(१०) महापािलकेमाफत पा तेनुसार वाहन अ ीम देय असले या महापािलका अिधकारी व 
कमचारी यांना बॅटरी इलेि क हेईकलची (BEV’s) खरेदी कर यासाठी वरील त यात नमूद 

कर यात आ या माणे ो साहने दे याऐवजी आव यकतेनुसार प रि थतीिनहाय वाहन अ ीम 
ाजदरात सवलत देणेबाबतही िवचार केला जाईल. याबाबत आव यकतेनुसार वेळोवेळी 

सवसंबंिधतांना प रप क / आदेशा ारे सूिचत केले जाईल. 
(११)   सदर धोरणात अंशतः अथवा पूणतः फेरबदल / दु ती कर याचे वा ते कोण याही ट यावर 
र  कर याचे सवािधकार हे मा. महापािलका आयु  सो. यांचेकडे राखीव असतील यास  मा यता 
देणेबाबत िवचार करणे. 

                       ------ 

सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती  

 
िवषय  मांक १४) अ) कायपिञका .२२ द.१८ /१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े      
                           ब) कायपिञका .१ द.१८ /११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े                                        

                                                           ----- 
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मा.महीला व बालक याण सिमती  
 

िवषय  मांक  १५)  अ) कायपिञका .१८  द.१४/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

                            ब) कायपिञका .१ द.१८ /११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े      
                                                    ------ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 
 

िवषय  मांक  १६)  अ) कायपिञका .२० द.१४/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                            ब) कायपिञका .१ द.१८ /११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े    
                                                    ------ 

मा. डा, कला सािह य व सां कृितक सिमती 
 

िवषय  मांक  १७)  अ) कायपिञका .१२ द. ८/१०/२०२१ व द.१२/१०/२०२१ चा  

                                सभावृ ांत कायम करण.े                                 
                            ब) कायपिञका .१ द.१८/११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े    
                                                   ------      

मा.िश ण सिमती 
 

िवषय  मांक  १८)   अ) कायपिञका .१५ द.१८ /१०/२०२१ चा सभावृ ांत  
                                  कायम करण.े   
                             ब) कायपिञका .१ द.१८ /११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े      
         ------ 

      आपला िव ासू,  
                                                            
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

             नगरसिचव 
                                           पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                   पपरी - ४११ ०१८. 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/कािव/८७९/२०२१ 

दनांक :  ७/१२/२०२१  
टप - तुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेटस्) नगरसिचव  

        कायालयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत.   
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( वषय . ४ चे लगत) 

प.एम.पी.एम.एल. कमचार  मा हती त ा 
प   ‘अ’ 

अ ..  सेवकांचे नाव पदनाम कमचार  मांक 
1 हनुमंत शेलार फटर 3103 
2 बाळु िभलार  हे पर 3128 
3 गंुडाभाऊ ओ ार  हे पर 3362 
4 अंकुश कापसे हे पर 3368 
5 योग  िसंग हे पर 3371 
6 वजय शेळके हे पर 3386 
7 भगवान मांजरे हे पर 3417 
8 अ ण बो  े फटर 3422 
9 ल मण तापक र फटर 3444 
10 वलास िचंचवडे हे पर 3116 
11 जजाबा पाट ल हे पर 3122 
12 वलास पालांडे हे पर 3131 
13 सुधीर साठे हे पर 3135 
14 दलीप डांगे हे पर 3136 
15 अशोक ससाण े हे पर 3149 
16 ाने र येवले हे पर 3152 
17 शाम िशंदे हे पर 3154 
18 भानुदास लांडगे हे पर 3375 
19 सुिनल िमझापुरे हे पर 3376 
20 सुरेश टकुराणी हे पर 3378 
21 रावसाहेब जाधव हे पर 3379 
22 वजय काटे हे पर 3392 
23 िशवाजी दळवी हे पर 3394 
24 ल मण ड गरे हे पर 3433 
25 चं कांत जाधव हे पर 3130 
26 ीकांत गावडे हे पर 3387 
27 दपक कंुभार हे पर 3391 
28 किशन लु ला हे पर 3407 
29 गो वंद देवकर हे पर 3434 
30 नानासाहेब सोनावण े हे पर 3119 
31 ाने र िशवले हे पर 3401 
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32 मुरलीधर ग हाण े हे पर 3439 
33 हनुमंत लांडगे हे पर 3405 
34 मोहन जाधव  हे पर  
35 िस ाथ ओ हाळ हे पर 3138 
36 दपक जागळेकर हे पर 3139 
37 गणेश लवांडे  हे पर  
38 राजू ल ढे हे पर 3143 
39 संजय डोळस हे पर  
40 बाळू गोटे हे पर 3043 
41 अशोक िशवरकर हे पर  
42 सोपान दघे हे पर 3153 
43 तुकाराम को हे हे पर 3147 
44 गणेश फुगे हे पर 3143 
45 सदािशव च हाण हे पर 3018 
46 बाळु कांबळे हे पर 3037 
47 दे वदास बालवडकर हे पर 3072 
48 संजय क डे हे पर 3466 
49 बबुशा गाडे हे पर 3423 
50 वनायक लांडगे हे पर 3159 
51 तानाजी खंडागळे हे पर 3369 
52 संजय पसाळ हे पर 3045 
53 बाळु कांबळे हे पर 3037 
54 े .नायर  हे पर 3474 
55 राजाराम नथु ल ढे फटर 3062 
56 पंड त भंडारे हे पर 3060 
57 वलास तांगडे हे पर 3085 
58 ह रष छा या हे पर 3075 
59 राजू मुलानी हे पर 3081 
60 संजय मो हते हे पर 3054 
61 िभमराव कांबळे हे पर 3055 
62 िशवाजी घुले हे पर 3069 
63 राजु ताप कर हे पर 3066 
64 रमेश राऊत हे पर 3014 
65 रिशकांत ट ंगरे हे पर 3124 
66 उ म काळे हे पर 3071 
67 अंकुश दवण े हे पर 3073 
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68 ल मण ननावरे लनर 3096 
69 सुहास दाभाडे लनर 3088 
70 कैलास ग हाण े लनर 3093 
71 सुभाष बटवाल लनर 3429 
72 अिनल लांडगे लनर 3070 
73 सुिनल काटे हे पर 61023 
74 राज  लांडे हे पर 3001 
75 इं जत िमनीकर लनर 3007 
76 अिनल गवळ  हे पर 3462 
77 दगंबर मगडे हे पर 3013 
78 वजय कंडरे हे पर 3015 
79 सयद काझी हे पर 3017 
80 व ठल साखरे हे पर 3019 
81 खंडेराव धुमाळ हे पर 3020 
82 संजीवकुमार गायकवाड हे पर 3021 
83 गुलाब आढाव हे पर 3026 
84 राज  आ हाट हे पर 3027 
85 अ ण ीवा तव हे पर 3029 
86 रमेश भाताडे हे पर 3030 
87 िनळकंठ िनमगावकर हे पर 3032 
88 स मानिसंग ठाकूर लनर 3040 
89 सितश च हाण लनर 3042 
90 रमाकांत िशंदे लनर 3044 
91 सुर  ठकार हे पर 3047 
92 हरामण अ हाट हे पर 3057 
93 राजाराम ग हाण े हे पर 3059 
94 सुहास कदम  लनर 3100 
95 बाबसाहेब मुलाणी लनर 3121 
96 बुराण शेख लनर 3129 
97 तुकाराम बवले लनर 3181 
98 रामचं  भाट हे पर 3187 
99 रसुल मंुडे लनर 3287 
100 ल मण नखाते लनर 3409 
101 शंकर काळभोर लनर 3416 
102 वजय जाधव  हे पर 3421 
103 अशोक नामदे लनर 3425 
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104 अजुन चौघुले लनर 3427 
105 नंदकुमार यादव लनर 3449 
106 राधाकृ ण नायर फटर 3462 
107 नारायण पांचाळ लनर 3077 
108 ीमती स वता शंकर कप सफाई कमचार   
109 ीमती िललाबाई र ाकर लंघे सफाई कमचार   
110 ीमती िगता सासवडकर सफाई कमचार   
111 ीमती सुरेखा िशंदे सफाई कमचार   
112 मंदा कनी भोईर सफाई कमचार   
113 ल मीबाई गाढवे सफाई कमचार   
114 अलका वंजारे सफाई कमचार   
 

 

 सह /- 
( वीनल क पल हे े ) 

सभापती 
वधी सिमती 

                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 


