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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/६/का व/६०० /२०१८ 
दनांक :  ११/०१/२०१८ 

 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक  

 २०/१/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय/महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार  -२०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 

शिनवार दनांक २०/१/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.      

  

                      आपला व ासू,   

                                     
                    नगरसिचव 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार             
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील  
िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 
 

  कायप का मांक – १२ 

 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार -२०१८ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शिनवार दनांक २०/१/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल.         

                                     ------ 
अ) मा.महापािलका सभा -९ द.१६/१०/२०१७ चा सभावृ ांत कायम  करणे.   

ब) मा.महापािलका सभा -१० द. २०/११/२०१७ व द.२८/११/२०१७ चा सभावृ ांत  

   कायम  करणे.   

                         ---------- 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
                                      ------     
            मा. थायी सिमतीचे ठराव  
 
वषय मांक १)  संदभ– १) मा.अित.आयु  यांचे जावक  
                        . डा/कॉश/का व/१४१/२०१७, द.२७/११/२०१७ 

               २) मा. डा, कला सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव मांक ७९  
                  दनांक २२/१२/२०१७ नुसार 
     ३) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक १८५५ द.४/१/२०१८   
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट ारे 

रोग, कॅ सर, कडनी, मदूचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण दुधर आजारांनी 
ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी पड तांना मदत हणून महापािलकेकडून ितवष  

िमळणा-या र. .२५,००,०००/-(अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) या अनुदान रकमेतून अथसहा य केले 
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जाते. शासन िनणय .पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, मंुबई ४०० ०३२ 
द.१८/१२/२००७ अ वये या टला दरवष  २५ लाख एवढे अनुदान देणेस मा यता दलेली आहे. 
तर  सन २०१७-१८ या आिथक वषात पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल 

ट या सं थेस र. .२५ लाख अनुदान देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 

 
वषय मांक २)  संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                        . था/शअ/तां/४/१७५/१७ द.२९/१२/२०१७ 
                २) मा. थायी सिमती ठराव . १९२५ द.१०/१/२०१८ 
    

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांमधून भुिमगत सेवावा ह या 
टाक यासाठ   मनपाकडे व वध शासक य/िनमशास कय तसेच खाजगी सं थेकडून र ता खोदाई 
परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर सेवावा ह या नाग रकां या सोयीसाठ  
आव यक अस याने महारा   महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २३९ अ वये सदर सं थांना 
यांचेकड ल भूिमगत सेवावा ह या टाक यासाठ  र ता खोदाईस परवानगी महापािलके माफत दे यात 

येते. महारा   महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २४१(२) अ वये संबंिधत कंपनीकडून  सदर 
खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  जो खच येईल तो वसूल करावयाचा आहे. यासाठ  सदर 
खोदलेले र ते दु तीसाठ  मनपाने दर िन त केले असून सदर दर वेळोवेळ  सुधा रत कर यात 
येतात. मनपा या सदर चिलत दरानुसार र ता दु तीपोट  येणारा खच संबंिधत कंपनीकडून 
आगाऊ भ न घे यात येतो. स थतीत सदर र ते दु ती शु काम ये र ता दु ती खच अंदाजे 
सरासर  र. .६५००/-  व मनपा अिधभार सरासर  र. .३०००/-  असे ती मी. माणे आकार यात 
येतो. यानुसार अ ाप पयत सव खाजगी, शासक य/ िनमशास कय सं थांना (महारा  रा य वज 
वतरण कंपनी मयाद त वगळून) यां या सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न 
र ता खोद यासाठ  परवानगी दे यात येत आहे. खोदले या र यामुळे वाहतुक स होणारा अडथळा व 
यामुळे होणारे अपघात टाळ या या ीकोनातून तसेच नाग रकां या सुर त वाहतूक साठ  मनपास 
रतसर िन वदा या क न, सदर खोदले या र यांची दु ती तातड ने करावी लागते. 

महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी मया. यांचेकड ल मागणीः- 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांवर महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी 
मया. यांचेकड ल पायाभुत आराखडा अंतगत भुिमगत सेवा वा ह यांसाठ  र ता खोदाईबाबत 
द.२३/०१/२०१० रोजी मा.नामदार ी. अ जतदादा पवार, उजामं ी तथा पालकमं ी यांनी, कौ सल 
हॉल, पुणे येथे झाले या बैठक त सुिचत केलेनुसार व महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी यांनी 
द.१०/०२/२०१०, द.१३/१२/२०१०, द.६/११/२०११ व द.२५/०३/२०११ कळ वलेनुसार, 
यां याकड ल पायाभुत आराखडा-१ अंतगत भुिमगत केबल टाकणेसाठ  र. .१५००/- ित रिनंग 

मीटर माणे आकारणी क न र ता खोदाईस परवानगी ावी व याबाबत महारा  व ुत िनयामक 
आयोग (एमइआरसी) जो िनणय देईल या माणे उव रत र कम महा वतरणाने भरणे बंधनकारक 
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रा हल असे धोरण ठरलेले आहे. तथा प, अ ाप पयत सदर बाबत महारा  व ुत िनयामक आयोग 
(एमइआरसी) यांचेकडून िनणय ा  नाह . यानुसार, मा. आयु  यांचेकड ल द.२०/०२/२०१०, 
द.२३/१२/२०१० व १४/११/२०११ या मा य तावानुसार म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल 
पायाभूत आराखडा-१ अंतगत भुिमगत केबल टाकणेसाठ  र. .१५००/- ित रिनंग मीटर माणे 
(एक त र ता दु ती खच व मनपा अिधभार) शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे यात 
आलेली आहे, व सदर वा ह यांसाठ  खोदले या चरांची दु ती मनपामाफत कर यात 
येते.म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभुत आराखडा-२ अंतगत भुिमगत केबल टाकणेसाठ  
मा.आयु  यां याकड ल द.१०/०२/२०१५ चे मा य तावानुसार व आदेश . 
थाप य/शअ/तां/४/५९/२०१५, द.१०/०२/२०१५ अ वये र. .२३००/- ती रिनंग मीटर माणे 

(एक त र ता दु ती खच व मनपा अिधभार) या माणे सवलती या दराने शु क आका न र ता 
खोदाईस परवानगी दे यात येत होती.   म.रा. व. व.कं.मया., यां याकड ल पायाभुत आराखडा-  
अंतगत देणेत आले या मागील ३ वषाचा तपिशल खालील माण-े 

अ. . आिथक वष 
परवानगी देणेत आले या 
र ता खोदाईची लांबी 

क.मी. म ये 

मनपा 
कोषागारात जमा 
र. . (लाखात) 

दर ती रिनंग 
मीटर र. . 

१ २०१५-१६ ७९.४२ १८२६.६६ २३००/- 
२ २०१६-१७ १.१५२ २६.५० २३००/- 
३ २०१७-१८ ०.१ २.३० २३००/- 

पुणे महानगरपािलका यांचेकड ल प  .पथ/५२८१ द.२२/११/२०१७ नुसार मा. महापािलका 
आयु  यां या मा यतेनुसार मा. मु य सभा, पुणे महानगरपािलका यांची फेर तावास मा यता 
िमळेल या भरवशावर महारा  रा य वज वतरण  कंपनीस पुणे महानगरपािलका िचंग गाईड 
लाईन नुसार पुणे महानगरपािलकेकडे दाखल असलेले तसेच भ व यातील खोदाई तावास ओपन 
िचंग प दतीने र. .२,३५०/- ती रनींग मीटर दर आका न मा यता देणेत येत असलेबाबत 

म.रा. व. व.कं.मया.यांना कळ व यात आलेले आहे. मा.मु य अिभयंता, पुणे प रमंडळ, पुणे 
यांचेकड ल प  .मु.अ./पु.प./तां क/काअ( )००४४९०, द.१६/११/२०१७ व .मु.अ./पु.प./तां क/ 
काअ( )००४५८५, द.२४/११/२०१७ या प ां वये  म.रा. व. व.कं.मया., यांनी  महापािलका 
ह म ये यां याकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत या यितर  क  शासन योजने अंतगत 
एका मक  ऊजा वकास योजने अंतगत (Integrated Power Development System (IPDS)), 
ज हा िनयोजन सिमती योजनेअंतगत (District Planning & Development Committee (DPDC)), 
व इतर योजने अंतगत भुिमगत केबल टाक याकर ता व दु तीसाठ  र ता खोदाई कर यास 
र. .२,३५०/- ती रिनंग मीटर या दरा माणे शु क आका न परवानगी देणेबाबत मागणी केलेली 
आहे. सदर मा.मु य अिभयंता, पुणे प रमंडळ, पुणे यांचेकड ल प  .मु.अ./पु.प./तां क/काअ( ) 
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००४५८५, द.२४/११/२०१७ म ये नमुद केलेनुसार म.रा. व. व.कं.मया., यांना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह म ये न याने ७०.१६ कमी. उ चदाब वा हनी व २८.३५ कमी. लघुदाब वा हनी 
व इतर कामे ता वत अस याचे कळ वले आहे. सदर कामांची एकूण लांबी ९८.५१ कमी. येत 
आहे. महारा  शासनाचे नगर वकास वभागाने प  . संक ण-२९१५/ . .३७८/न व-२० द.१८ 
माच २०१६ अ वये कळ वले नुसार “महानगरपािलका, नगरपािलका े ात भुिमगत वज वाह नी 
टाक यासाठ  नागपुर महानगरपािलका आ ण महा वतरण यांचेत Road reinstatement बाबत 
झालेला सामंज य करारनामा नमुना समजून यानुसार सामंज य करारानुसार कायवाह  क न 
अनुपालन अहवाल शासनास सादर करणेबाबत” कळ वले आहे.  सदर सामंज य करारना याची त 
अवलोकनाथ सोबत जोडली आहे.  

सदर सामंज य करारना यातील ठळक मु े खालील माणे आहेत. 

Ø  महानगरपािलका व महा वतरण या दो ह  सं था नागर कांसाठ  पायाभूत सु वधा 
पुर वणा-या सं था आहेत. 

Ø  वज वा ह या टाक याबाबत महानगरपािलका व महा वतरण यां या            
जबाबदा-या  सामंज य करारना यातील मु ा . ३ म ये नमुद स व तर र या नमुद केलेले 
आहे. 

Ø  दो ह  सं था वज वा ह या टाक यासाठ या कामांसाठ  नोडल ऑ फसर (सम वय 
अिधकार ) यांची नेमणूक करेल. 

Ø  महानगरपािलके माफत थाप य वभागाचे संबंिधत े य कायालयाच ेकायकार  
अिभयंता वज वा ह या टाकणे बाबत या कामांसाठ या कायवाह साठ  नोडल ऑ फसर 
(सम वय अिधकार ) असतील. 

Ø  महा वतरण यांनी नोडल ऑ फसर यांचेकडे स व तर अज सादर के यानंतर दो ह  
सं थां या अिधका-यांसमवेत एक त सव ण क न झा यानंतर करण मा.शहर अिभयंता 
यांचेमाफत मा. आयु  यां या मा यतेसाठ  सादर केले जातील. 

Ø  मा.आयु  यां या मा यतेनंतर महा वतरण यांचेकडून र. . १००/- ती रिनंग मीटर 
माणे देखरेख शु क (सुपर वजन चाजस) थमत:मनपा कोषागारात भ न घेणेत येतील व 

तदनंतर महा वतरण यांना भुिमगत वज वा हनी टाकणेसाठ  र ते खोदाईस परवानगी देणेत 
येईल. 

Ø  सदर खोदलेले र यातील चर महा वतरण यांनी महापािलकेने विनदिशत 
केले या  काटछेद माणे नागर कां या वाहतुक या व सुर ततेसाठ  महापािलके या 
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संबंिधत े य कायालयाचे थाप य वभागा या अिभयंतांचे देखरेखीखाली तातड ने दु त 
क न पूववत करावयाचे आहे. 

Ø  सदर चर दु तीनंतर महा वतरण यांनी संबंिधत े य कायालयाचे नोडल ऑ फसर 
यांचेकडून र यातील खोदलेला चर महानगरपािलकेने विनदिशत केले या काटछेदा माणे 
तातड ने दु त केलेबाबतचे ना-हरकत माणप  ा  करावयाचे आहे. 

Ø  सदर कामासाठ चा दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period)  वर ल माणे 
ना-हरकत माणप ा या दनांकापासून दोन (२) वषाचा असेल. 

Ø  सदर दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period) म ये महा वतरण यांनी 
तातड ने दु त केलेले चर सु थतीत ठेव याची जबाबदार  महा वतरण यांची राह ल. 

Ø  जर महा वतरण यांनी खोदलेला चर तातड ने दु त क न र ता पुववत कर यास वा 
दोष उ रदािय व कालावधी (Defect Liability Period) म ये सदरचा दु त केलेला चर 
सु थतीत ठेव यास असमथ ठर यास  नागर कां या वाहतुक या व सुर ततेसाठ  सदरचे 
चर महानगरपािलकेला दु त क न पूववत करावयास लाग यास यासाठ  महानगरपािलकेस 
आलेला खच महा वतरण कडून महापािलका वज पुरव याबाबत घेत असले या सु वधाबाबतचे 
वज बलातून वजा कर यात येईल.  

   
महारा  शासनाचे नगर वकास वभागाकड ल प  . संक ण-२९१५/ . .३७८/न व-२०   

द. १८ माच २०१६ नुसार महा वतरण व नागपुर महानगरपािलका यांचेतील सामंज य 
करारना यानुसार महा वतरणकड ल भुिमगत सेवावा ह या टाक याबाबतची कायवाह  करणेबाबतचा 
िनणय घे याचा अिधकार मा. महापािलका सभेला आहे. तर , महारा  रा य व ुत  वतरण कंपनी 
मया.यांना यांचेकड ल पायाभुत आराखडा - २ अंतगत या यितर  क  शासन योजने अंतगत 
एका मक  ऊजा वकास योजने अंतगत (Integrated Power Development System (IPDS), 
ज हा िनयोजन सिमती योजनेअंतगत (District Planning & Development Committee (DPDC), 
व इतर योजने अंतगत भुिमगत सेवा वा हनी टाक याकर ता व सेवा वा हनी दु तीसाठ  र ता 
खोदाई कर यास महा वतरण व नागपुर महानगरपािलका यांचेतील सामंज य करारना यानुसार 
परवानगी देणेबाबतची कायवाह  करणेबाबतचे धोरणा मक िनणयासाठ  मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 
          --------         
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मा.आयु ांकडून आलेली पञ/ेकामे 
 

 

वषय मांक  ३)    संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                           जा. .वैदय/१४अ/का व/५८४/२०१७ द.१/१/२०१८   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ल अिधकार /कमचार  तसेच कुटंुब 
या येनुसार यांचेवर अवलंबुन असणारे कुटंुबीय आ ण सेवािनवृ  अिधकार /कमचार  (पती/प ी) 
यांचेसाठ   ध वंतर  वा य योजना दनांक १ स टबर २०१५ पासून सु  करणेत आलेली आहे. 

यानुसार दनांक १ ए ल २०१७ ते ३१ नो हबर २०१७ या कालावधीत ध वंतर  योजनेम ये 
अिधकार  / कमचार  आ ण यांचे अवलं बत तसेच सेवािनवृ  कमचार  व यांचे अवलं बत यांनी 
उपचार घेतले असून यांची बलांची सं या ५८०४ इतक  झाली आहे. यापैक  अ ापपयत ३५२२ 

णांवर उपचारापोट  केले या बलांची र कम अदा करणे लं बत आहे. सदर लं बत बलांची 
र कम ह  र. .१८,३२,८७,९९७/- इतक  आहे. यामुळे र. .१८,३२,८७,९९७/- ची अदायगी ध वंतर  
पॅनलवर ल णालयांना अदा करणे आव यक आहे. वर ल माणे झालेला खच हा पॅनलवर ल 

णालयांमाफत महानगरपािलके या कमचा-यांवर झालेला अस यामुळे सदरची बले णालयांना 
अदा करणे म ा  आहे. 

ध वंतर  वा य योजना या लेखािशषावर सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठ  र. . १० कोट  
इतक  तरतूद कर यात आलेली आहे. यापैक  द.२०/१२/२०१७ अखेर र. .९,९४,७७,५८४/- इतक  
र कम खच  पडली असली असून र. .५,२२,४१६/- इतक  तरतूद िश लक आहे. 

ध वंतर  योजने अंतगत दरमहा ा  होणा-या कमचार  वगणी व महापािलकेचा ह सा याचा 
वचार करता ध वंतर  वा य योजनेच े लेखािशषावर अित र  कमान र. .१९ कोट या वाढ व 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक ४)  संदभ – १)  मा.महापािलका आयु  यांचे  

                          नर/का व/१५/१७/२०१७ द.४/१/२०१८   

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह या प मेकड ल गहुंजे, जांबे, मा ं जी, हंजेवाड , माण, 

नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  कर यास मा. महापािलका 
सभा ठराव . ६३२ दः-१०/०२/२०१५ अ वये दान के यानुसार वर नमूद ७ गावे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह त समा व  कर याचा ताव शासनास दः- ०३/०६/२०१५ रोजीचे प ा वये 
सादर कर यात आला होता.   
 



 8

उ  तावाचे अनुषंगाने महारा  शासन, नगर वकास वभाग प  . पीसीसी – ३०१५/ 
. . ३८१/ न व-२२, दः- ०३/०६/२०१६ अ वये महापािलकेस कळ व यात आले आहे क , दनांक 

३१/३/२०१५ या अिधसूचने वये पुणे महानगर देश वकास े  ािधकरणाची        
(PMRDA) थापना झालेली आहे. या पा भूमीवर, पंपर  िचचवड महानगरपािलका ह लगतची 
गहुंजे, जांबे, मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे महानगरपािलकेत समा व  
कर याची आता आव यकता नाह .  

 
त पुव  मा. मु य सिचव, महारा  शासन यां या अ य तेखाली दः- ०७/०५/२०१३ रोजी 

बैठक संप न झाली. सदर बैठक त पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत चाकण सह देहू, आळंद , 
हाळंुगे, मोई, मा ं जी व इतर प रसराचा समावेश करणे श य आहे काय? याबाबत अ यास क न 

प रपुण ताव मा. ज हािधकार , पुणे, आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व मु य कायकार  
अिधकार , ज हा प रषद, पुणे यांनी शासनास सादर कर याबाबत िनणय घे यात आला होता. सदर 
बैठक चे िनणयाचे अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकात ह त वर ल नमूद गावे व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत पंपर  िचंचवड मनपाचे सव पदािधकार  यांची द. ३०/०८/२०१३ 
रोजी मा.आयु  यांचे क ात बैठक घे यात आली. सदर बैठक त पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ह या उ रेकड ल १४ गावे आ ण प मेकड ल ६ गावे समा व  करणेबाबत स व तर चचा 
कर यात आली. याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह या उ रेकड ल ७ गावे- आळंद , 
िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोजे, देहू, व ठलनगर आ ण प मेकड ल ७ गाव-े हंजेवाड , जांभे, माण, 
मा ं जी, नेरे, गहुंजे, सांगवडे अशी एकूण १४ गावे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  
क न घेणेबाबातचा ताव मा. महापािलका सभे या मंजुर साठ  ठेव यात आला होता. परंतु पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मा. महापािलका सभेने ठराव . ६३२ दः-१०/०२/२०१५ अ वये पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह या प मेकड ल गहुंजे, जांबे, मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व सांगवडे 
ह  ७ गावे मनपा ह त समा व  कर यास मा यता दान केली. मा. महापािलका सभे या उ  
ठरावानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपिलकेने शासनास द.०३/०६/२०१५ अ वये ताव सादर केला 
होता. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त ७ गावे समा व  कर याचा ताव शासनाने            

द.०३/०६/२०१६ रोजीचे प ा वये नामंजूर के यामुळे मनपामाफत मा. वभागीय आयु , पुणे यांना 
द. ०७/०४/२०१७ रोजीचे प ा वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह या प मेकड ल गहुंजे, 
जांबे, मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे, तसेच मनपा ह या उ रेकड ल इं ायणी 
नद चे नैसिगक ह पयतचे व ठलनगर, देहुगाव या गावांचे देहुरोड कँ टॉनमट े  सोडून उव रत 
े  आ ण आळंद  नगरप रषदेचे संपुण े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समावेश 

कर या वषयी शासनास उिचत अहवाल सादर कर या वषयी वनंती देखील कर यात आली आहे. 
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सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शासनास सादर केले या तावातील मनपा ह चे 

प मेकड ल गहुंजे, जांबे, मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे व सांगवडे ह  ७ गावे, तसेच मनपा ह चे 
उ रेकड ल इं ायणी नद चे नैसिगक ह पयतचे व ठलनगर, देहुगाव या गावांचे देहुरोड कँ टॉनमटचे 
े  सोडून उव रत े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेशी भौगोिलक या संल नता अस याने 

मनपात समा व  होणे यो य असून देहुगाव या ितथ े  प रसराचा व मनपा ह चे प मेकड ल ७ 
गावांचा िनयोजनब द व सुिनयो जत वकास हो यासाठ  आ ण भागातील नागर कांना देखील शहर  
भागा या नागर  सु वधा उपल ध क न देणे या भागाचा वकासाचा वेग पाहता गरजेचे आहे व 
मनपाचे शासक य यं णेमाफत हे श य होऊ शकेल.  

 
हणून पंपर  िचंचवड मनपा ह चे प मेकड ल गहुंजे, जांबे, मा ं जी, हंजेवाड , माण, नेरे 

व सांगवडे ह  ७ गावे व उ रेकड ल इं ायणी नद चे नैसिगक ह पयतचे व ठलनगर, देहुगाव या 
गावांचे देहुरोड कँ टॉनमटचे े  सोडून उव रत े  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समा व  
कर याबाबत शासनास पुन  न याने ह वाढ चा ताव सादर करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.      

 
वषय मांक  ५)    संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                           जा. . वभाअक/३/का व/६/२०१८ द.५/१/२०१८ 

क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

       सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंणदार मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता 
िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन 
यांचकेडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- 
अनुदान ा  झाले आहे. 

ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/-, रा य 
शासनाचे र. .८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क घरगुती शौचालय 
बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/१२/२०१७ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे 

 



 10

 

पञ ‘अ’ 

 

     सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणे. 

महानगरपािलकेच ेनाव 
पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा पुणे  

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
१२३२३  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

११६५६  

मंजूर अजाची एकूण सं या ९१६६  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ५५०८ 

एकुण बांधकाम पुण- ८४७७ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २९६९ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय ४६५सीटस 

म हला–२०३ िसटस कामकाज 
पूण 

पु ष–२६२ िसटस कामकाज 
पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ६३५५ लाभाथ  

GOI+GOM=३८१.३०  

लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB =१२७.१० लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ५०८.४० लाख  

िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा ५२९० लाभाथ  

GOI+GOM=३१७.४० 
लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =१०५.८० लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ४२३.२ लाख  
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वषय मांक ६)    संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                           जा. .पापु/मु य/१२७/२०१७ द.१७/१२/२०१७ 

 
  शेवाळेवाड  ामपंचायत तफ सरपंच व इतर अजदार व द पुणे महानगरपािलका व इतर या 
अज नं.३७/२०१६ करणी रा ीय हर त लवाद, प म वभाग, पुणे यांचे समोर द.१६/१२/२०१६ 
रोजी सुनावणी झाली. यावेळेस मा. रा ीय हर त लवादाने, “शेवाळेवाड  ामपंचायतीस पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेने १०,००० िलटर मते या पा या या दैनं दन १० टॅकर स पुढ ल आदेश होईपयत 
पुर वणेकामी” आदेश दले आहेत. या बाबतची कायवाह  वर त करणेची होती. शेवाळेवाड  हे गाव 
पंपर  – िचंचवड पासून फार लांब (सुमारे ३५ ते ४० क.मी.) असलेने, द.१९/१२/२०१६ पासून पुण े

महानगरपािलके या रामटेकड  येथील टकर भरणा क ातून सदरचे टकर भ न शेवाळेवाड  येथे 
पाठ वले जात होते. तथा प, साठवणूक मता पुरेशी नस याने पाणीपुरवठा बंद करणेबाबत 
शेवाळेवाड  ामपंचायतीने यां या द.२१/१२/२०१६ रोजी या प ा वये कळ वले. यास अनुस न 
द.२३/१२/२०१६ पासून महानगरपािलकेमाफत शेवाळेवाड ला टकरने पाणी देणे बंद होते. आता 
शेवाळेवाड  ामपंचायतीने यां या द.२३/११/२०१७ या प ा वये कळ वले माणे द.०८/१२/२०१७ 
पासून दैनं दन टकर सु  केले आहेत. शेवाळेवाड  हे गाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ह बाहेर असलेने ह बाहेर ल कामासाठ  तसेच याकामापोट  येणा-या खचासाठ  मा.महापािलका 
सभेची मा यता आव यक आहे. सदरबाबत कालावधी िन त नस याने तुतास एक वष कालावधी 
गृह त ध न ( द.०८/१२/२०१८ पयत) तसेच तातड ने कायवाह  करणेची असलेने “जल े  .ड/१३ 
दापोड  प रसरात टकर दारे पाणीपुरवठा करणे” या कामातून सदर काम क न घेणे आव यक आहे. 
तसेच सदर कामास र कम .४०,००,०००/- ची सुधार त शासक य मा यता घेणे आव यक आहे 
आ ण सन २०१७-१८ या अंदाजप कात याकामी र कम .१०,००,०००/- ची वाढ व तरतूद करणे 
आव यक आहे. शेवाळेवाड  हे गाव महानगरपािलके या ह बाहेर असलेने उपिन द  तांवाना 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  रा ीय हर त लवादाचे आदेशानुसार 
कायवाह  करणेकामी, शेवाळेवाड  हे गाव महानगरपािलके या ह बाहेर असलेने सदर ामपंचायतीस 
१०,००० िल. मते या दैनं दन कमाल १० स पुढ ल आदेश होईपयत पुर वणे या कामास व 
यापोट  NGT या आदेशानुसार या कालावधीपयत येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी तसेच 

तुतास सदरचे काम “जल े  .ड/१३ दापोड  प रसरात टकर दारे पाणीपुरवठा करणे” या कामातून 
द.१९/१२/२०१६ ते २२/१२/२०१६ या कालावधीत टाकले या ३८ सना काय तर मा यता 
िमळणेकामी तसेच द.०८/१२/२०१७ पासून सु  करणेत आले या स व यापुढ ल एक वषासाठ  
शेवाळेवाड स टकरने पाणीपुरवठा करणेस व यापोट  येणा-या खच र कम .२९,००,०००/- ला 
मा यता िमळणेकामी तसेच सदर कामाची सुधार त शासक य मा यता र कम .४०,००,०००/- ला 
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मा यता िमळणेकामी आ ण सन २०१७-१८ या अंदाजप काम ये याकामी र कम .१०,००,०००/- 
ची वाढ व तरतूद करणेकामी मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय मांक ७)    संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                           . था.उ./का व/१७९/२०१८ द.९/१/२०१८ 

 
मनपाचे अंदाजप कात सन २०१७-१८ म ये खालील नमूद कामाचा समावेश नस याने या 

कामांची िन वदा कायवाह  ाधा याने करणे कर ता शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. तसेच 
या कामाचा सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात समावेश करणते येत आहे. सदरचे काम एकूण तीन 
ट यात कर याचे िनयोजन आहे. िचंचवड येथील मोरया गोसावी मं दर प रसरात वनी आ ण 
काश (Light and Sound Show) यावर आधा रत संक पना वकिसत करणे या कामासाठ  

वा तु वशारद हणून मे.आचओम क स टंट यांची मा. थायी सिमती ठराव .१७४५ द. 
२०/१२/२०१७ अ वये नेमणूक कर यात आलेली आहे. तर  सदर कामास शासक य मा यता घेणे 
आव यक आहे. सदरचे कामाचा तपशील खालील माणे आहे. 

 

अ. . कामाचे नाव शासक य मा यता र.  

१ िचंचवड येथील मोरया गोसावी मं दर प रसरात वनी 
आ ण काश (Light and Sound Show) यावर आधा रत 
संक पना वकिसत करणे 

  ९,००,००,०००/- 

 
   तर  उपरो  नमूद कामास शासक य मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

                                     ------- 
वषय मांक ८)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल   

                        .ना वयो/०४/का व/०२/२०१८ द८/१/२०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािल के या नागरव ती व कास योजना व भागामाफत द यांग 

य ंसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. म हला बाल क याण सभा 
ठराव .२३ द. ५/१२/२०१७ अ वये द यांग य बरोबर अ यंग य ने ववाह के यास यांचे 
कौटंु बक जीवन यो यर तीने यतीत करता यावे, अपंग य या ववाहास ो साहन िमळावे आ ण 
यांना आिथक मदत िमळावी तसेच यांचे वैवा हक जवन सुकर होईल या ीने अशा जोड यां या 
ववाहासाठ  र.  १,००,०००/- (अ र  र.  एक लाख फ ) दे यास मंजुर  दे यात आलेली आहे. 
यानुसार सदरची योजना न याने सु  करणे बाबत सोबत या प  “अ” नुसार योजने या अट  शत  

ठर व यात आले या आहेत. 
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तर  सोबत या प  ‘अ’ नुसार सदरची योजना न याने सु  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय मांक  ९)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल   

                         भुिज/०५/कािव/०८/२०१८  द. ११/०१/२०१८ 
 

महारा  मे ो रेल कॉप .िलिमटेड यांनी मनपा मालक या जागा मागणी केलेनुसार 
तुत क पाकर ता द,०९/०१/२०१८रोजी महारा  मे ो रेल कॉ.िल. यां या अिधका-यांसोबत 

झाले या बैठक तील िनणयानुसार खाली नमुद केले माणे मनपा या जागा भाडेत वावर देणेचे 
ता वत करणेत येत आहे.  

अ. . स ह नं./ 
गट नं./ 
िस.स.नं. 

े  एकुण चौ.फुट ठकाण नगररचना 
िवभागाकडील ३० वष 
कालावधीसाठी भाडेदर 

ती चौ.फुट/ (एकुण 
भाडे) 

द.०९/०१/२०१८ 
रोजी या 
बैठक तील 
चचनुसार 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१ स ह 

नं.३३ 
१५आर 
 

१६१४५.८६
चौ.फुट 

पा कग आर ण 
.११५ 

पीसीएमसी 
कायालयासमोरील 
जागा 

र. .१७१९/- 
(एकुण भाडे 
र. .२७७५४७३३/-) 

सदरबाबत 
महा.मे ो 
िल.माफत 
म टीले हल पा कग 
िवकिसत करणेत 
येईल. 

 
२ 

 
स ह 
नं.४७१ 

 
६आर 

 
६४५८.३४ 
चौ.फुट 

 
पा कग आर ण 

.११२ 
व लभनगर एसटी 
डेपो 

 
र. .१८११/-(एकुण 
भाडे 
र. .११६९६०५४/-) 

अि त वातील 
पा कग व 
बस थानक इं ट ेट 
क न महा मे ो 
िवकिसत क न 
देईल. 

३ स ह 
नं.४६८, 
४६९ 

७८आर ८३९५८.५० 
चौ.फुट 

पा कग आर ण 
७ फुगेवाडी 

जकातना याची 
जागा 

र. .९००/- 
(एकुण भाडे 
र. .७५५६२६५०/-) 

सदर जागेतील 
दवाखाना बोपोडी 
येथील मनपा या 
स.नं.४९/१/२ब, 
४०ब, ३९ड मधील 
जागेत अथवा 
मनपा या इतर 
सोई या जागेम ये 
थलांतरीत करणेत 

येईल. दवाखाना 
इमारतीचे 
बांधकाम महा.मे ो 
िल.माफत करणेत 
येईल. 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
४ स ह 

नं.२०९, 
२१० 

७३आर ७८५७६.५४ 
चौ.फुट 

आर ण .११६ 
पीसीएमसी 
कायालयासमोरील 
जागा  

र. .१४५४/- 
(एकुण भाडे 
र. .११४२५०२८९/-) 

सदर जागेतील 
टॉल आर ण 
.११६ मधील 

स.नं.२०९ब, े  
१३८७ चौ.मी. 
म ये थलांतरण/ 
पुनवसन महामे ो 

क पामाफत 
करणेत येईल. 

५  स ह 
नं.१५२/४ 
िस.स.नं. 
५७६२ 

५आर ५३८१.९५ 
चौ.फुट 

पीसीएमसी 
कायालया या 

वेश ारा लगत 

र. .१८४२/- 
(एकुण भाडे 
र. .९९१३५५२/-) 

 

६ स ह 
नं.४९/१/
२ब, 
४०ब, 
३९ड 

४०७.२० 
चौ.मी. 

४३८३.०६ 
चौ.फुट 

पीएमपीएमएल 
बस टॉप या 
मागील बाजूस 
भोजवाणी वीट 
दापोडी जवळ 

र. .१७०६/- 
(एकुण भाडे 
र. .७४७७५००/-) 

 

७ स ह नं. 
३८८ 

५५१.१०
चौ.मी 

५९३१.९९ 
चौ.फुट 

लोकमा य बाळ 
गंगाधर टळक, 
िमनाताई 
बाळासाहेब ठाकरे 

ा.शा.फुगेवाडी 

र. .११०२/- 
(एकुण भाडे 
र. .६५३७०५३/-) 

अि त वातील 
शाळे या 
इमारतीस 
अडथळा न होता 
जागा देणे. 

८ स ह नं. 
२०९ब 

१३८७ 
चौ.मी. 

१४९२९.५४ 
चौ.फुट 

आर ण .११६ 
ितरंगा हॉटेल या 
पाठीमाग े

र. .१७२४/-(एकुण 
भाडे 
र. .२५७३८५२७/-) 

 

९ स ह 
नं.४१०/१ 

२२४ 
चौ.मी. 

२४११.११ 
चौ.फुट 

मॅ स युरो 
हॉि पटल या 
पा ठमागे 
कासारवाडी 

र. .११४८/- 
(एकुण भाडे 
र. .२७६७९५४/- 

 

एकुण  २०२६९.३० 
चौ.मी. 

२१८१७६.८९ 
चौ.फुट 

 २८,१६,९८,३१२/-  

 

वर ल त यात नमुद केले माणे तुत क पाकर ता पंपर  िचंचवड मनपा ह तील  
ावयाचे जागेचे एकुण े  २१८१७६.८९ चौ.फुट इतके होत आहे. यानुसार सदर कामी मनपाचे 

नगररचना वभागाने ठर वलेले भाडेदरा माणे होणार  एकुण भाडे र. .२८,१६,९८,३१२/-इतक  होत 
आहे. तुत क पाम ये पंपर  िचंचवड मनपाचा एकुण आिथक ह सा २८७.७० कोट  इतका 
असणार आहे. यापैक  जागांबाबतचा ह सा र कम पये १८२.६० कोट  इतका असणार आहे. 
उपरो  बाबींचा वचार करता पुणे मे ो रेल क पाकर ता महारा  रेल काप रेशन िलिमटेड यांना 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ (ग) अ वये उपरो  त याम ये नमुद 
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केले माणे मनपा ह तील जागा ३० वष कालावधीसाठ  िनयमा माणे महानगरपािलके या आिथक 
ह या पोट  देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 
वषय मांक १०)  संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                          भुिज/०५/कािव/०५ /२०१८  द. ९ /०१/२०१८ 
 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ण .१/१३३, याम ये 
शाळेचे आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ातील एकुण ४७५४ चौ.मी. े  हे 
महानगरपािलकेने एफ.एस.आय./ ट.ड .आर.चे बद यात ता यात घेतले आहे. उव रत े ाचा ताबा 
सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांचेकडे आहे. आर णाचे संपुण े  मा यिमक शाळा 
तरतुद वये वकिसत करणेसाठ  महानगरपािलके या ता यातील  ४७५४ चौ.मी. जागेसाठ   नगररचना 
वभागाने ठर वले या दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा नोट स . १/२०१६-१७ अ वये दर 
माग वणेत आले होते. (िन वदा र कम पये २,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण ३ िन वदा ा  

झा या हो या. यापैक  सुभ ाज ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव िन वदा पा  ठरली असून 
यांनी सदरकामी िन वदा दरापे ा ०.५०% जा त असा दर सादर केला आहे. सुभ ाज ए युकेशनल 

सोसायट  पुणे या िन वदाधारकाची िन वदा, िन वदा दरापे ा ०.५०% जा त (र कम पये 
२,५२,७४,४०३/- अ र  र कम पये दोन कोट  बाव न लाख चौ-याह र हजार चारशे तीन फ ) 
दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीजदराने देणेबाबतचा वषय 
यापुव  मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे मांडणेत आलेला होता तथापी 
मा.महापािलका सभेने द र  दाखल केलेला होता. सदर वषय यापुव  मा. थायी सिमतीम ये 
सवानुमते मा य झा यानेमहारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ क अ वये सदर वषय 
मा.महापािलका सभेपुढे मा यतेकामी िशफारस आहे. 

१.कामाचे नाव : पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ण . 
१/१३३ एकूण ेञ १८००० चौ.मी. पैक  मनपा या मालक चे ेञ ४७५४ चौ.मी. या जागेवर 
मा यिमक शाळा आर ण तरतुद वये वकसीत करणेबाबत. 
२. िनवीदा र कम पये: २,५१,४८,६६०/- 
३. िलज कालावधी : ३० वष 
४. िनवीदा िस द दैिनकाचे नावे : दै.पु यनगर , दै. हं दु तान टाई स, दै. बझनेस टॅ ड 
५. िनवीदा वकृती दनांक : ६/४/३०१६ ते २६/४/२०१६ मुदतवाढ २०/६/२०१६ पयत 
६. िनवीदा उघड याचा दनांक : २२/७/२०१६ 
  सदर कामी खालील माणे एकूण तीन िनवीदाधारकांकडून िनवीदा ा  झा या. 
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अ. . िनवीदाधारकांचे नाव  ा  दर 
१. सुभ ाज ्  ए यूकेशनल सोसायट ०.५०% जा त 
२. नुतन िश ण सं था  अपाञ (िनवीदा उघडणेत आली नाह )  
३. एस.एस.पी. िश ण सं था  अपाञ (िनवीदा उघडणेत आली नाह ) 
     

वर ल माणे वषयांक त कामासाठ  ा  एकुण तीन िनवीदांपैक  नुतन िश ण सं था व एस.एस.पी. 
िश ण सं था या दो ह  सं था अट , शत ची पुतता करत नस याने अपाञ ठरलेने उवर त पाञ 
एकमेव सं था सुभ ाज ्  ए यूकेशनल सोसायट  यांची िनवीदा िनवीदा र कमेपे ा ०.५०% जा त 
(शु य पुणाक प नास ट केनी जा त) दराची व िनवीदा अट  शत ची पुतता कर त असलेने वकृत 
करणेस व मनपा या ता यातील ४७५४ चौ.मी. ेञ आर ण तरतूद वये वकसीत करणेसाठ  ३० 
वष कालावधीसाठ  िनवीदा अट , शत नुसार देणेस सदरचा वषय यापुव  मा. थायी सिमतीम ये 
सवानुमते मा य झा यानंतर मा.महापािलका सभेने द र  दाखल केलेला होता.  तर  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ क अ वये सदर वषयास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.       

                             -------   
सिम यांचे अहवाल 
 

वधी सिमती   
 

वषय मांक ११)  अ) द.०२/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
                ब) द. १५/१२/२०१७ व द.२२/१२/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणे.       
             
                                 -------- 
 

      मा.म हला व बालक याण सिमती      
 

        
वषय मांक १२)  अ) द.०५/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.  

 
                     -----     
 

      मा.शहर सुधारणा सिमती      
        

वषय मांक १३)  अ) द.१५/११/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
 
                     -----               
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मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती    
                                                       

वषय मांक १४)   अ) द. २४/११/२०१७  व द.०८/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.                 
                                                                                                                      
                   ब) द.०८/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणे.    
 
                                            ------   
 
 
 

                                                                                                                                                     
                                                              नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
           पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/६/का व/६००/२०१८ 
दनांक : ११/०१/२०१८           
       
         

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्    

            नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.        
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(मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .ना वयो/०४/का व/०२/२०१८ द.८/१/२०१८ व 
मा.महापािलका सभा वषय मांक ८ अ वये) 

 

 


