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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक:नस/५/का व/७०३/२०२१ 

                              दनांक - ११/०५/२०२१ 
 

ित, 
 
मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
 
     वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 
            २०/०५/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे-२०२१ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
गु वार दनांक २०/०५/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता मा.उपसिचव महारा  शासन 
नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० 
अ वय ेऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयोजीत करणते आलेली आहे. 
मा.महापौर महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या 
ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार 
आहेत. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण संबंिधत ेञीय कायालयाचे 
सभागृहातून ऑनलाईन प दतीन ेअथवा मोबाईल ऍप ारे सहभागी हावे ह  वनंती. 
      

          आपला व ास ू
                                                   

(उ हास बबनराव जगताप) 
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 वय)े 

 

कायप का मांक-५८ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे म-े२०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा गु वार दनांक २०/०५/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता मा.उपसिचव महारा  शासन 
नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० 
अ वय ेऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयोजीत करणते आलेली आहे. 
मा.महापौर महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या 
ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) सभा संचिलत करणार 
आहेत. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल.  

 ----- 
अ) महापािलका सभा मांक - ५३ द.१८/२/२०२१ (द.ु२.०० व २.३०), 
    द.२२/२/२०२१, द.९/३/२०२१ व द. १८/३/२०२१ चा सभावृ ांत 
    कायम करण.े  

ब) मा.महापािलका सभा मांक – ५४ द.१८/३/२०२१ चा सभावृ ांत  
     कायम करण.े  
क) वशेष मा.महापािलका सभा मांक – ५५ द.२३/३/२०२१ चा सभावृ ांत 
     कायम करण.े  
     ---- 

ो रे 
 

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

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक १) संदभ - १) मा.राज   लांडग,े मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –    
                     २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८३४१, द.०३/०२/२०२१ 
                     ३) मा.महापािलका सभा ठराव .६०८ द.१८/३/२०२१    
 
         महारा  शासन यांचेकड ल पीसीसी/३००९/सं -२३३/ . .३६९/१०  न व-२२ 
द.०६/०८/२०१० आदेशा वये र. .२५,००,०००/- इतके अनुदान क या व ालय, देहु यांना 
दे यास मा यता दलेली आहे. अ ापपयत क या व ालय, देहु यांना पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलकेतफ अनुदानापोट  र. .१०,००,०००/- (अ र  र. .दहा लाख फ ) अदा 
करणेत आलेले आहेत.  तर उव रत र. .१५,००,०००/- अदा करणे बाक  आहे.  क या 
व ालय, देहु या व ालयाचे नावा ऐवजी संत जजाबाई क या व ालय, देहु असा बदल 
झाला आहे.  तर  नावात बदल झा याने संत जजाबाई क या व ालय, देहु यांना उव रत 
अनुदानापोट  र. .१५,००,०००/- देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
( टप- माहे म-े२०२१ चे सभेम य ेघेणेचे िनणया माण)े 
          ----- 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 
वषय मांक २) संदभ-  १) मा. वनल हे ,े मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

                     २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३६, द.७/५/२०२१  

       महारा  शासन सामा य शासन वभाग, यांचेकड ल वशेष अनुमती यािचका 
मांक २८३०६/२०१७ मधील मा.सव च यायालया या िनणयास अिधन राहून 

पदो नती कोटयातील र पदे भरणेबाबत शासन िनणय .बीसीसी-
२०१८/ . ./३६६/१६-ब दनांक २० ए ल २०२१ अंमलबजावणीकामी जा हर झाला आहे. 
सदर िनणयानुसार बाब .२ व ३ अंतगत समा व  तरतूद नुसार दनांक २५/०५/२००४ 
रोजी कंवा यापूव  शासन सेवेत जू असलेले कमचार  द.२५/०५/२००४ रोजी या सेवा 
जे तेनुसार पुढ ल पदो नतीस पा  ठरतील असे घो षत केले आहे. यानुसार व ुत 
वभागा या मुळ आ थापनेवर ल कायकार  अिभयंता व ुत पदावर १३ वष सेवेत असलेले 
व मनपा सेवेत एकूण ३२ वष सेवा पुण झालेले ी.संदेश सखाराम च हाण, कायकार  
अिभयंता व ुत हे सह शहर अिभयंता ( व ुत/यां क ) या मनपा आ थापनेवर ल मंजूर 
र  पदावर सेवाजे ता, तां क व शै णक अहता, कायानुभव इ. सव  िनकषास 
अनुस न पा  ठरत आहेत.  सबब पंपर  िचंचवड मनपा आ थापनेवर ल सह शहर 
अिभयंता ( व ुत/यां क ) हे पद र  असलेने ी.संदेश सखाराम च हाण, कायकार  
अिभयंता, व ुत यांस सदर पदावर पदो नती देणेकर ता मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 
         ------ 
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मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 

 
वषय मांक ३) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                         .नर व/का व/९/८०/२०२१ द.२६/०२/२०२१ 
                      २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .१५, 
                         द.०२/०३/२०२१ 

 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेत मौजे 

कवळे येथील कवळे येथील स.नं. ३९ पैक  मारे ४०००.०० चौ.मी. ेञ १/१२६ अ वये 
टेिलकॉम सटर या योजनासाठ  आर त कर यात आलेले आहे. सदर आर णासाठ  
संपादन सं था दूरसंचार वभाग असून सदर वभागाने या जागेची यांना आव यकता 
नस याचे महापािलकेस कळ वलेले आहे. सदर जागे या आर णाचे योजन बदल यास ती 
जागा मनपा या इतर योजनासाठ  उपयोगात येऊ शकते. सदर जागेला लागून आ. . 
४/१२४ अ वये वभागीय कायालयासाठ  जागा आर त आहे यामुळे टेिलकॉम सटरसाठ  
आर त असलेले ४०००.०० चौ.मी. ेञ वभागीय कायालय या योजनासाठ  आर त 
करणे आव यक वाटते. यासाठ  म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सव 
कायवाह  कर यास, फेरबदलाची सूचनला िस द झा यानंतर महानगरपािलकेस ा  होणा-
या हरकती/सूचना अजाबाबत संबंिधतांना सुनावणी देण,े त अनुषंिगक सव वैधािनक 

या पणु क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजूर तव सादर करण,े                      
यासाठ  आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

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

                                   .नर व/का व/९/ कवळे/१२७/२०२१,  
                                    द.२७/०४/२०२१ 

                              २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .१८, 
                                द.०४/०५/२०२१ 

 

       मौजे तळवडे येथील गट . ९ मधील िनयो जत अशु  जलउपसा क ासाठ  पोहोच 

र ता हणून मंजूर वकास योजनेतील १२.०० मी. र याचे जागेचे संपादन क न िमळणेची 
मागणी पाणीपुरवठा वभागाने केलेली आहे. सदर गट . ९ मंजूर वकास योजनेनुसार 
औ ोिगक वापर वभागाम ये आहे. तसेच देहूरोड अँ युनेशन डेपो या २००० याडा या 
ितबंिधत े ात (Red zone) आहे. बाजारमु यदर त यातील (सन २०२०-२१) मु य 
वभाग . १८/७ नुसार गट . ९ साठ  . ५५००/- चौ.मी. इतका दर नमुद आहे. 
तथा प, सदर र याचे े  हे ितबंिधत े ात असलेने व ितबंधीत े ात कोणतेह  
बांधकाम अनु ेय नस याने बाजारमु यदर त यातील मागदशक सूचना मधील अ. . 
२०(ह) नुसार .५५००/- चौ.मी. दराचे ४०% माणे येणा-या दराने र यान ेबािधत ४२०० 
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चौ.मी. े ासाठ  . १,०२,६७,४००/- मु यांकन र कमेस मा. आयु  यांनी द. 
२५/११/२०२० चे तावा वये मा यता दलेली आहे. सदरचे मु यांकनाबाबत संबंिधत जागा 
मालक यांचेशी पाणीपुरवठा वभागाचे संबंिधत ितिनधीसह चचा झाली असता यांनी 
मु यांकन र कम अमा य अस याचे सांिगतल.े तसेच जागेचा मोबदला हा खाजगी 
वाटाघाट ने (रोख व पात) महारा  शासना या चालू बाजार मु य दराने १.३ पट एवढा 
िमळणेची मागणी केली आहे. 

      “भूिम संपादन, पुनवसन व पुन थापना करताना वाजवी भरपाई िमळ याचा व 

पारदशकतेचा ह क अिधिनयम – २०१३ या कलम २६ अ वय”ेकेवळ वा षक मु य दर 
त यातील दरावर आधा रत नुकसान भरपाई दली जात नसून तरतुद माण े येणारे मु य 
वचारात घेणेबाबत तरतूद आहे. तसेच महारा  शासना या महसूल व वन वभागाकड ल 
द.१२/०५/२०१५ चे शासन िनणयाम य,े खाजगी े ातील जमीन िसंचन व इतर 
क पासाठ  खाजगी वाटाघाट ारे थेट खरेद  प तीन े घेणेबाबत, मागदशक त वे नमूद 

आहेत.   

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन करताना संबंिधत 
जमीन मालकास मोबदला अदा करताना मा. महापािलका सभा ठराव . ७७४, 

द.२०/११/२०१५ व ठराव .९१५, द.२९/०८/२०१६  नुसार नुकसान भरपाई अदा करताना 
या िमळकतधारकांचे े  ० ते ३०० चौ.मी. आहे. अशा बािधत छो या िमळकतधारकांना 

१००%  दलासा र कम व ३०० चौ.मी. पे ा जा त े ाचे भूखंडधारकांना ३०%  दलासा 
र कम या माणे कायवाह  केली जाते.    

सदर जागेची पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस आव यकता अस याने महारा  शासन 
महसुल व वन वभाग यांचेकड ल शासन िनणय . संक ण-०३/२०१५/ . .३४/अ-२, 

मं ालय, मुंबई यांचेकड ल द. १२/०५/२०१५ रोजी या“खाजगी े ातील जमीन िसंचन व 
इतर क पासाठ  खाजगी वाटाघाट ारे थेट खरेद  प तीने घेणेबाबत” शासन िनणयानुसार 
ता यात घेणेची कायवाह  मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकड ल मोबदला िन तीसाठ या 
ज हा तर य सिमती माफत करता येणे श य आहे. सदरची कायवाह  करणसे मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत यते आहे.  

         ------ 
 

                          मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 

वषय मांक ५)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल 
                         जा. .लेखा/८/का व/४७८/२०२१ द.२३/४/२०२१    
 

मा.सहसंचालक(म.न.पा.ले.प) थािनक िनधी लेखा प र ण रायगड भवन, सातवा 
मजला, नवी मुंबई-४००६१४ यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागांचे सन 
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२०१५-१६ या कालावधीचे लेखाप र ण पूण केलेले असून यांनी यांचे अहवालाम ये 
एक त १७२ प र छेद उप थत केले आहेत. सदर अहवाल व यातील प र छेदाचे ा  
अनुपालन अवलोकनाथ नगरसिचव वभागात ठेवल ेआहे. 

महारा  थािनक िनधी लेखा अिधिनयम १९३० मधील कलम १०(१) अ वये मा. 
सहसंचालक (म.न.पा.ले.प.) थािनक िनधी लेखा प र ा, नवी मुंबई यांचेकड ल अनुपालन 
पूतता अहवाल सादर करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यतेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे. 

वषय मांक ६)  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल 
                         जा. .ब ेका/जिन/का व/२३०/२०२१ द.२७/४/२०२१    

      वर ल वषयां कत कामाचा महानगरपािलके या सन२०२०-२१ या सुधा रत व सन 
२०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये भ.ु ग. यो. िनधी अंतगत पा. . ४५१ वर समावेश 
आहे.सदर सव साधारण व पा या कामासाठ  ढोबळ मानाने अंदाजप क य 
र. .५,००,००,०००(पाच कोट ) व सन २०२१-२२ साठ  र. .५,००,०००(पाचलाख) इतक  तरतूद 
ठेव यात आली आहे. 

           िचंचवड केशवनगर व वा हेकरवाड  येथील अ त वातील पं पंग टेशन या जागा या 
जलसंपदा वभागाने दश वले या िन या पूररेषे या अंतगत येत असून शासना या डसबर सन 
२०२० म ये न याने आले या UNIFIED DEVELOPMENT CONTROL AND PROMOTION 

REGULATIONS FOR MAHARASHTRA STATE – 2020 या िनयं ण िनयमावली नुसार 
जलसंपदा वभागाने दश वले या पुररेषा अंतगत नवीन मैलाशु करण क  बांधणे आता श य 
होणार आहे. यानुसार सदर कामांचे तपशीलवार अंदाजप के (DPR) व आराखडे तयार 
करणेकामी स लागारांची नेमणूक कर यात आली आहे. 

                िचंचवड केशव नगर स ह नंबर २९२ येथे ९५० चौ.मी. े ात महानगरपािलकेचे पं पंग 
टेशन अ त वात आहे. स थतीत केशव नगर व आजुबाजू या भागातील मैलापाणी पवना 

नद  कनार  असले या केशवनगर पं पंग टेशन माफत भाटनगर व िलंक र यावर ल िचंचवड 
मैलाशु करण क ात(STP) पं पंग निलके ारे पाठ वले जाते. सदर केशव नगर येथे पं पंग 

टेशन आवारातच मैलाशु करण क (STP) बांध याने एनज  से हंग(वीजबचत)होणार 
आहे.नवीनSTP बांध याने पं पंग निलका वा षक देखभालीचा खच कमी होणार आहे आ ण 
पं पंग निलकेची गळती होऊन होणारे नद चे दूषण थांबणार आहे. यामुळे सावजिनक 
आरो या या ीने तसेच नद  दूषण कमी होणेकामी ,मैलाशु करण येचे वक करण 
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(Decentralization) करणेकामी िचंचवड केशव नगर पं पंग टेशन आवारातच नवीन मैला 
शु करण क प (STP) बांधणे अ याव यक आहे. 

                  िचंचवड वा हेकरवाड  स ह नंबर ८६ येथे ९५० चौ.मी. े ात महानगरपािलकेचे 
पं पंग टेशन अ त वात आहे. स या या भागातील मैलापाणी गोखले पाक पं पंग टेशन ारे 
भाटनगर मैलाशु करण क पात पाठव यात येते.सदर भागातील मैलापाणी Gravityline ारे 
गोखले पाक पं पंग टेशन पय त व गोखले पाक पं पंग टेशन पासून पं पंग निलके ारे 
भाटनगर मैलाशु करण क प येथे पाठव यात येते.सदर मैलापाणी नद  लगत 

असले याGravityline ारे व पं पंग निलके ारे मैलाशु करण क प येथे पाठवीत असताना 
मलिन सारण निलकेतून अनेक ठकाणी गळती होऊन मैला पाणी पवना नद त िमसळून नद चे 
दूषण वाढत आहे. तसेच वा हेकरवाड  व आजुबाजू या भागातील मैलापाणी गोखलेपाक पं पंग 
टेशन ारे भाटनगर मैलाशु करण क प येथे पाठ व याक रता येणारा खच मलिन सारण 

नलीकांचा देखभाल दु तीचा होणारा खच पाहता वा हेकरवाड  व आजूबाजू या भागाकर ता 
वतं  मैलाशु करण क प उभारलेस पं पंगसाठ चा खच व मलिन सारण नािलकांची देखभाल 

दु ती या खचाची बचत होणार आहे . यानुसार वर नमूद केले या दो ह  कामांचे तपशीलवार 
अंदाजप के व आराखडे तयार करणेकामी नेम यात आले या त  स लागारांमाफत सादर 
कर यात आले या अहवालानुसार सदर कामांची अंदाज प क य र कम खालील माणे येत 
आहे. 

          (अ) िचंचवड केशव नगर स ह नंबर २९२ येथील मैलापाणी पं पंग टेशन लगत या 
मोक या जागेत Energy Saving क रता नवीन आव यक या मतेचे मैलाशु करण क  
बांधण-े अंदाजप क य र. .११,५०,००,०००(अकरा कोट  प नास लाख ) 

      (ब) िचंचवड वा हेकरवाड  स ह नंबर ८६ येथील जु या नादु त मैलापाणी पं पंग 

टेशन या जागेवर Energy Saving क रता नवीन आव यक या मतेचे मैलाशु करण क  
बांधण-े अंदाजप क य र. .१२,००,००,०००(बारा कोट  ) 

       वर ल वषयां कत कामाचा पंपर  िचंचवडमहानगर पािलके या सन२०२०-२१ या 
सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये भ.ु ग. यो. िनधी अंतगत पा. . ४५१ 
वर समावेश आहे.सदर सव साधारण व पा या कामासाठ  ढोबळ मानान े अंदाजप क य 
र. .५,००,००,०००(पाच कोट ) व सन २०२१-२२ साठ  र. .५,००,०००(पाचलाख) इतक  तरतूद 
ठेव यात आली आहे तथा प सदरची शासक य मा यता र कम िन वदा काढ या या ीने 
अपुर  आहे. वर ल सव बाबींचा वचार क रता िचंचवड केशवनगर व वा हेकरवाड  येथे नवीन 
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मैलाशु करण क  बांधणे अ याव यक अस याने सदर वषयांतगत कामास खालील त यात 

सुचव या माणे सुधा रत शासक य मा यता घेणे आव यक आहे.  

लेखाशीष –भु.ग.यो िनधी अंतगत 

अ. . अंदाजप कातील 
पान/अ. . कामाचे नाव 

अंदाज प क य 
र कम 

सन २०२१-
२२ चा मुळ 
अंदाज 

सुधा रतअंदाज 
प क य र कम 

सुधा रत 

सन २०२१-२२ 
चा मुळ अंदाज 

१ ४५१/२६ 

‘ब‘ े य कायालय अंतगत 
िचंचवड,काळेवाड ,वा हेकरवाड  येथे 
नवीन मैलाशु करण क  बांधण े

५,००,००,००० ५,००,०००   

२  

(अ) िचंचवड केशव नगर स ह 
नंबर २९२ येथील मैलापाणी पं पंग 
टेशन लगत या मोक या जागेत 

Energy Saving क रता नवीन 
आव यक या मतेचे 

मैलाशु करण क  बांधण े

  ११,५०,००,००० १,००,००,००० 

  

(ब) िचंचवडवा हेकरवाड  स ह नंबर 
८६ येथील जु या नादु त 
मैलापाणी पं पंग टेशन या 
जागेवरEnergySaving क रता नवीन 
आव यक या मतेचे 

मैलाशु करण क  बांधणे. 

  १२,००,००,००० १,००,००,००० 

             

               १५ वा व  आयोगा या प  द १/०६/२०२० म ये थािनक वरा य सं थांना 
िनधी खच करणे कामी दे यात आले या मागदशक त वानुसार महानगरपािलकेकडे वर ल 
वषयां कत कामाचेअंमलबजावणी साठ  पुरेसा िनधी उपल ध आहे  यासंबंधीचेकागदप ाची 
छायां कत त सोबत जोडली आहे. तर  नाग रकां या सोयीसाठ  सावजिनक आरो या या 

ीने तसेच नद  दूषणात होणार  वाढ रोख यासाठ  िचंचवड केशवनगर स.नं. २९२ येथे 
नवीन मैलाशु करण क  बांधणे कामी र कम . ११.५० कोट  व िचंचवड वा हेकरवाड  
स.नं ८६ येथे नवीन मैलाशु करण क  बांधणे कामी र कम . १२.०० कोट  र कमेस 
सुधा रत शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

      ------- 
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सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती  
 

 

वषय मांक ७)   अ) कायप का मांक-८  द.५/०३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
                    करण.े 

                       ब) कायप का मांक-९  द.१९/३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
                          करण.े 

क) कायप का मांक-१० द.५/४/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
करण.े  

                       ड) कायप का मांक-११  द.१९/४/२०२१ चा सभावृ तांत कायम   

                          करण.े 
                                     ---- 
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

  वषय मांक ८)  अ) कायप का मांक ६ द.२५/०२/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
                     करण.े 

                        ब) कायप का मांक ७ द.१२/३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
                           करण.े 

क) कायप का मांक ८ द.२५/३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
करण.े 

       ---- 
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक ९)  अ) कायप का मांक ८ द.१६/२/२०२१ चा सभावृ तांत कायम करण.े 
                      ब) कायप का मांक ९ द.२/३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम करण.े  

                      क) कायप का मांक १० द.१६/३/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
                         करण.े 
                      ड) कायप का मांक ११ द.६/४/२०२१ चा सभावृ तांत कायम करण.े 
            ---- 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 
 

        वषय मांक १०)  अ) कायप का मांक ६ द.२६/०२/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  
                            करण.े 
                                     ----         
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मा.िश ण सिमती 

 
वषय मांक ११)  अ) कायप का मांक ६ द.४/०२/२०२१ चा सभावृ तांत कायम  

                   करण.े 
 
                                     ----- 
 
                                                                                                                                                  

                                                           
                                (उ हास बबनराव जगताप)                  
                                               नगरसिचव 

                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                          पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/०५/का व/७०३/२०२१ 
दनांक : ११/०५/२०२१                

 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव  
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   
  


