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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/६५६/२०२० 
                                               दनांक - १०/०७/२०२० 
 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १५/०७/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१५/०७/२०२० रोजी द.ु०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  . कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-
१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत 
आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेत आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, 
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 नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १८० 
 
दनांक - १५/०७/२०२०                             वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
           

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१५/०७/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे आयो जत करणेत 
आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

वषय .१) सन २०१८-१९ साठ  “इ भागातील व वध टा यांव न पाणी पुरवठा कर यासाठ  मजुर 
पुर वणे (सन २०१८-१९)” या कामाचा आदेश ठेकेदार “मे.राजेश इं जिनअस एंड कंपनी.” 

यांना  दनांक २०/०९/२०१९ रोजी देणेत आला आहे. सदर कामाची मुदत १२ म हने 
हणजेच दनांक १९/०९/२०२० पयत आहे. सदर कामात मोशी, डुडुळगाव,     च-होली, 

वडमुखवाड , मॅगझीन, दघी, बोपखेल, भोसर , सात दहा व गवळ माथा व पांजरपोळ टाक  
इ. प रसराम ये पाणीपुरवठा वतरण यव था सुरळ त राहणेसाठ  हॉ ह ऑपरेशनसाठ  
मजुर कमचार  पुर वणे या कामाचा समावेश आहे. 

                टेबल १ - अंदाजप क य र कम व तरतुद 

अ  सन पान  . अ.  
अंदाजप क य 
र कम पय े

तरतुद 
र कम पय े

१ २०१८-१९ १४० ४४ १४०००००० ७०००००० 

२ २०१९-२० मुळ अंदाज   १८०००००० ९०००००० 

३ २०१९-२० सुधार त ८६४ ११ १८०००००० १८०००००० 

४ २०२०-२१ मुळ अंदाज ८६४ ११ १८०००००० २००००० 

५ २०२०-२१ सुधार त ता वत   ३३०००००० १५२००००० 

याकामास मा.महापािलका सभेची ठराव .१७७, द.२०/०४/२०१८ नुसार 
र. .१,०२,९१,९८२/- साठ  तां क मा यता घेणेत आली. मुळ शास कय मा यता 
र. .१,४०,००,०००/- एवढ  आहे. सदर कामास र. .१,०२,९१,९८२/- या खचास मा. थायी 
सिमती ठराव .५६६५  द.१८/०९/२०१९ मा यता घे यात आलेली आहे. स थितत 
सदर काम ९५% पूण झालेले आहे. अशाच कार या कामाची िन वदा या जानेवार  
२०२० म ये राबवलेली असून पुढ ल कायवाह  चालू असताना या दर यान कोरोना 
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वषाणू या (Covid-19) साथी या रोगामुळे संपूण भारत देशात Lockdown घो षत 

झा यामुळे व तां क अडचण अस यामुळे  पुढ ल िन वदा कायवाह  थांबलेली आहे. 
स थतीत चालू असले या वर उ लेख केले या भागात पाणीपुरवठा कर यासाठ  चालू 
काम सुधा रत कर याची आव यकता असून नवीन कामाची िन वदा या पूण 
होईपयत, सदर काम मुळ मुदतीत चालू ठेव यासाठ  या कामासाठ  सुधा रत खच 
र. .३,२९,१२,९०२/- इतक  येत आहे. तर  मुळ िन वदा र. .१,०२,९१,९८२/- + वाढ व 
र कम रपये २,२६,२०,९२०/- + रॉय ट  ची र कम पये ०/- तसेच मटेर अल टे ट ंग 
चाजस र कम पये ०/- असे एकुण र कम रपये ३,२९,१२,९०२/- पयत काम सुधार त 
करणेस तसेच िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार 
िस  होणारे कमान वेतन दर यांचे नुसार वाढ/ घट अदा करणेस तसेच िन वदेतील 

िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा करणेस तसेच िन वदा अट नुसार 
भाववाढ कलम लागु अस यास भाववाढ फरकाची र कम अदा/ वसुल करणेस मा यता 
घेणे आव यक ठरते. यानुसार मूळ खचा या मा यतेची र. .१,०२,९१,९८२/- वजा जाता 
येणा-या वाढ व खच र. .२,२६,२०,९२०/-तसेच िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार क याण 
वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे कमान वेतन दर यांचे नुसार वाढ/ घट 
अदा करणेस तसेच िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा कर अदा 
करणेस तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागु अस यास भाववाढ फरकाची 
र कम अदा/ वसुल करणेचे टेबल १ व २ नुसारचे तावास मा. थायी सिमतीची खचास 
व सुधार त करारनामा करणेस मा यता घेणे आव यक आहे. 

टेबल २ - वाढ घट त ा 

अ  उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव 
पान ./  

अन ु . 

सन २०२०-२१ चा 
मूळ अंदाज र. . 

वाढ करावयाची 
तरतूद र. . 

घट करावयाची 
तरतूद र. . 

सन २०२०-२१ साठ  

एकूण आव यक 

तरतूद र. . 

  १ 

लेखािशष - इ े ीय कायालय 

पाणीपुरवठा  वभाग महसुली खच 

“इ भागातील व वधा टा यांव न 

पाणी पुरवठा कर यासाठ  मजुर 
पुर वणे. (सन २०१८-१९)” 

 

 

८६४/११ 

 

 

२००००० 

 

 

१५०००००० 

 

 

० 

 

 

१५२००००० 

२ 

“इ भागातील व वधा टा या व 

संपव न पाणी पुरवठा करणेकामी 
मजुर पुर वणे.” 

८६६/२९ १६०००००० ० १५०००००० १०००००० 

 एकूण  १६२००००० १५०००००० १५०००००० १६२००००० 

तर  सदर कामासाठ  येणारा वाढ व खच र. .२,२६,२०,९२०/-(अ र  र. .दोन कोट  
स वीस लाख वीस हजार नऊशे वीस फ ) व तसेच िनयमानुसार वेळोवेळ  कामगार 
क याण वभाग यांचेकड ल प रप कानुसार िस  होणारे कमान वेतन दर यांचे नुसार 
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वाढ/ घट अदा करणेस तसेच िन वदेतील िन वदा अट माणे यावर ल व तु व सेवा 
कर अदा करणेस तसेच अंतगत वाढ घट करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 ( द.१५/०७/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय .२)  माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉकडाऊन जा हर 
कर यात आले व संचार बंद  लाग ूकर यात आली. सन२०१९-२० मधील एकुण २८ 
वकास कामांची बले अदा करणे ल बंत होती. परंतु वर ल  आप कालीन 
प र थतीमुळे संबंिधतास वकास कामांची बले अदा करता आलेली नाह त. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या झोिनपु थाप य वभागातगत सन २०१९-२० मधील व या 
पुव या चालु असले या वकासकामांची बले  संबंिधतास अदा करणे आव यक आहे. लेखा 
वभागाकडे उपल ध असले यामागील आिथक वषा या (सन २०१९-२०२०) िश लक 

र कमेमधुन अदा करणे आव यक आहे. सोबत कामिनहाय याद  जोडणेत आलेली आहे. 

अ. . वभागाचे नाव 
अदा केले या 
कामांची सं या 

अदा केलेली 
र कम . 

अदा 
करावया या 

कामांची सं या 

अदा करावयाची 
र कम . एकुण र. . 

१) झोिनपु थाप य 
वभाग 

११३ ८,५९,३३,४००/- २८ २,३३,७२,०००/- १०,९३,०५,४००/- 

 वर ल याद त नमुद कर यात आलेली बला पैक  काह  बले माहे ए ल २०२० म ये 

अदा कर यात आलेली अस याने या बलानां काय र मा यता व उव रत अदा 
करावया या बलाना ं महारा  महापािलका अिधिनयम कलम १०२ अ वये सदरचे 
र. .१०,९३,०५,४००/- (अ र  र. .दहा कोट  या णव लाख पाच हजार चारशे फ ) 
एक त र कमेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३) पंपर -िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील दापोड  येथील मु लम दफनभुिमम ये 
ित दन ०३ काळजीवाहक पुर वणेकामी पंपर - िचंचवड मु लम वे फेअर ईदगाह व 

क तान किमट , नेह नगर या सं थेची िनयु  करणेत आली होती.  यांचे कामाची 
मुदत द.३१/१२/२०१९ रोजी संपु ात आली आहे.  यामुळे सदरचे कामासाठ  स थतीत 

कायरत सं थेस मुदतवाढ देणे आव यक आहे.  सदरचे कामाची मुदत संपु ात आ याने, 

स थतीत कायरत सं था पंपर -िचंचवड मु लम वे फेअर ईदगाह ऍ ड क तान किमट , 

नेह नगर यांना कमान वेतन दराने ०३ काळजीवाहक ित दन पुर वणे या कामासाठ  माहे 

जानेवार  २०२० या ०१ म हना कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 

र. .७०,२४२/- (अ र  र. .स र हजार दोनशे बेचाळ स फ ) अथवा शासन िनणयानुसार 
भ व यात कमान वेतन दराम ये वाढ झा यास यानुसार य  होणा-या खचास महारा  

महापािलका अिधिनयम ७३(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४)  माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉकडाऊन जाह र 
कर यात आले व संचारबंद  लागू कर यात आली. सन २०१९-२० म ये एकूण १३ 

कामांची बले अदा करणे लं बत होती. परंतु वर ल आप कालीन प र थीमुळे सदरची 
बले अदा करता आलेली नाह . पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े य कायालय 
व ुत वभागांतगत सन २०१९-२० मधील व यापूव या चालू असले या वकास कामांची 
बले तावात नमुद माणे संबंिधतांस महारा  महापािलका अिधिनयमाचे कलम १०२ 
अ वये अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

वषय .५)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागांतगत सन २०१९-२० मधील व यापूव या 
चालू असले या कामांची बले संबंिधतांस माहे माच २०२० अखेर अदा करणे आव यक 
होते. माहे माच २०२० म ये जगभरात कोरोना वषाणूचा सार झा याने लॉकडाऊन 
जाह र कर यात आले व संचारबंद  लागू कर यात आली. सन २०१९-२० म ये अ े य 

कायालयांतगत एकूण ०३कामांची बले अदा करणे लं बत होती. परंतु वर ल 

आप कालीन प र थीमुळे सदरची बले अदा करता आलेली नाह . सबब सन २०१९-२० या 
आिथक वषातील र कमा या कामावर खच  न झालेने मागील वषातील र कमा िश लक 

आहेत. या िश लक र कमेतून अ े ीय कायालय व ुत वभागाकड ल एकूण ०३ कामांची 
बले अदा करणेकामी र. .१२,३०,२६८/-(अ र  र. . बारा लाख तीस हजार दोनशे अडुस  फ ) 

ची आव यकता आहे.  सोबत कामिनहाय याद  जोडणेत आली आहे. खालील त यात नमूद 

केलेनुसार लेखा वभागाकडे उपल ध असले या मागील वषा या िश लक/अखिचत र कमेतुन 

सदर बले अदा करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १०२ नुसार सदर र कम अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

अ. . लेखािशष 
पानांक व 
अ. . कामाचे नाव 

2019-20 चा 
सुधार त 
तरतूद 

दनांक 
31/03/2020 
पयत झालेला 

खच 

दनांक 31/03/2020 
अखेर अदा न 
करता आले या 
देयकाची र कम 

१ करकोळ 
देखभाल दु ती 789/58 

अ े य कायालयांतगत िनगड  
ािधकरण उप वभागामिधल से. . 

26, 27 व 28 येथील व वध उ ानात 
कारंजे व धबधबे यांचे चालन व 
देखभाल दु ती करणे (1918-19) 

800000 0 3,97,207/- 

२ 
करकोळ 
देखभाल दु ती 789/60 

अ े य कायालयांतगत िनगड  
ािधकरण उप वभागामिधल भाग 
. 14 येथील व वध उ ानात कारंजे 

व धबधबे यांचे चालन व देखभाल 
दु ती करणे (1918-19) 

800000 0 6,18,167/- 
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३ 
करकोळ 
देखभाल दु ती 789/63 

अ े य कायालयांतगत आकुड  
एमआयड सी उप वभागातील व वध 
उ ानात कारंजे व धबधबे यांचे 
चालन व देखभाल दु ती करणे 
(1918-19) 

400000 0 2,14,894/- 

     एकूण 1230268/- 

वषय .६)  भारतीय साथरोग अिधिनयम 1897, आप ी यव थापन कायदा 2005, महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 63(6) व कलम 67(3)(क) नुसार कोरोना वषाणूचा(COVID 19) 

ादुभाव रोख यासाठ  ितबंधा मक उपाययोजना कर यासाठ  व वध ठकाणी 
देखरेखीखाली असणा-या (Institutional Quarantine) व Covid Care Center येथील ण 
तसेच य ं ना व मनपा व शासनाने िनयु  केलेले कमचार  यांना गरजेनुसार जेवण व 
ना ा उपल ध क न देणेकामी र. .250/- ित दन ित य  (अ र  र. .दोनशे प नास 
फ ) या माणे द.25/03/2020 ते द.15/06/2020 अखेर मे.टॅब कचन यांना अदा करणेत 
आले या पये 25,41,543/- चे खचास काय र मा यता व मे.टॅब कचन, बाणेर रोड, पुणे 

45 यांचेबरोबर काय र करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क े ीय काय े ातील औ णक धु रकरणासाठ  डझेलवर 

चालणारे दोन तीन चाक  र ा टे पो (तीन र ा टे पो) वाहनचालकासह भाडयाने पुर वणेकामी 
मा.अित.आयु  यांचेकड ल दनांक २५/०२/२०२० चा मा य ता वये द.२४/०२/२०२० ते 

द.२३/०५/२०२० अखेर ०३ म हने कालावधीकर ता मे.अथव वयंमरोजगार औ ागीक सेवा. 
सहकार  सं था.मया. यांना क े ीय कायालयाचे काय़ े ात औ णक  धुर करण करणे या 
कामाकाजाकर ता ित दन ित र ा टे पो र. .५३९/- या दरा माणे काम क न घेणेस 

मा यता देणेत आलेली आहे. मा. थायी सिमित ठराव .७००८ दनांक ०८/०५/२०२० अ वये 

य  येणा-या खचास मा यता देणेत आली आहे. मे.अथव वयंमरोजगार औ ागीक 

सेवा.सहकार  सं था. मया. यांना आदेश . क े/ आ१५/का व/२६२/२०२० द.२५/०६/२०२० 

अ वये द.२४.०२.२०२०  ते  द.२३.०५.२०२० या कालावधीसाठ  आदेश देणेत आला असुन 

या माणे कामकाज क न घेणेत आलेले आहे. तथापी को वड-19  ादुभाव अस याने क- े ीय 

कायालयामाफत औ णक  धुर करण कामाकर ता न वन िन वदा कायवाह  पुण होणेस काह  

कालावधी लागणार अस याने व कामाची तातड  व िनकड ल ात घेता पुढ ल कालावधीसाठ  

मे.अथव वयंमरोजगार औ ािगक सेवा.सहकार  सं था. यांना दनांक २४.०५.२०२० पासुन 

 तीन म हने अथवा न वन िन वदा अंितम होईपयत  मुदतवाढ देणे आव यक आहे. मे.अथव 

वयंमरोजगार औ ागीक सेवा.सहकार  सं था. मया. या  सं थेकडुन क े ीय कायालयाचे 

काय़ े ात औ णक  धुर करण कर यासाठ  वॅन फॉग मिशन ठेवुन कामकाज कर यासाठ  

आव यक डझेलवर चालणारे तीन चाक  र ा टे पो (तीन र ा टे पो) वाहन चालकासह 

भा याने घेणे कर ता या कामाकाजाकर ता वाहने उपल ध क न घेवून या उपल ध तीन 

वाहनां या वाढ व खचास  साधारण तीन म ह याकर ता ित दवस ित वाहन र.र १२१६/- 
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माणे १ वाहनाचे २६ दवसाचा खच र. .१४,०१४/-  तीन वाहनाचे र. .४२,०४२/- माणे तीन 

मह यासाठ  येणा-या खच  र. .१,२६,१२६/- (अ र  र. .एक लाख स वीस हजार एकशे स वीस 

फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .८)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका फ ेञीय कायालयाचे काय ेञातील कोरोनाचा ादु भाव 
वाढ याने सोड यम हायपो लोराईड औषधाची व  बॅ टोडे सची हे जंतुनाशक वाप न  

फवारणी करणे आव यक आहे. महष  वा मक  वंय रोजगार सेवा सहकार  सं था यांना 
औषध फवारणी कर ता यापुव  पुर वणेत आले या वाहना या दरानेच  को वड -१९ कोरोना 
वायरसचा ादु भाव कमी होईपयत अथवा पुढ ल ६ म ह याकर ता यापैक  जो कमी 
कालावधी असेल या कालावधी कर ता दवसभरासाठ   एक न याने वाहन पुर वणेस या 
कामासाठ  खच अंदाजे र. .८,१०,९००/- (अ र  र. .आठ लाख दहा हजार नऊशे फ ) 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .९)   पुर, भुकंप, वादळ, आपघात त थती व इतर नैसिगक आप ी या काळात नाग रकांना 

तातड ने मदत करणेकामी पंपर  िचचंवड महानगरपािलका आ थापनेवर आप ी 
यव थापन वभाग थापन करणेत आलेला आहे. आप कािलन प र थीती म ये आप ी 
यव थापन वभागाचे कामकाजकर ता आप ी यव थापन अिधकार  या पदावर 
ी.ओम काश ब हवाल यांची र. .४०,०००/- फ चे एक त मानधनावर आदेश 
.आप. य/०१/का व/१७/२०२० द.१६/०१/२०२० अ वये ०६ म हने कालावधीकर ता 

मुदतवाढ ारे नेमणूक करणेत आलेली आहे. सदरची मुदत दनांक १५/०७/२०२० रोजी 
संपु ात येत आहे. कोवीद -१९ आजाराचा वाढता ादूभाव व पाऊस काळामधील अितवृ ी 
यामुळे उ वणार  पूर थती व नैसिगक आप ीचा वचार करता, तसेच पुरिनयं ण आराखडा 

२०२० चे कामकाजाचे आव यकता वचारात घेता तसेच आप ी यव थापन मनपाची वैधािनक 

जबाबदार  अस यामुळे ी.ओम काश ब हवाल यांना १ दवस सेवा खंड त क न 

द.१७/०७/२०२० पासून पूढ ल ०६ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ देणे आव यक आहे. 
ी.ओम काश ब हवाल, आप ी यव थापन अिधकार  यांना मुदत संपु ात येत असलेचे 

दवसानंतर 1 दवस सेवा खंड त क न पूढ ल ०६ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ व या कामी 
येणारा य  खच र कम पये २,४०,०००/- फ  ( ितमहा ४०,०००/- माणे ६ म हने) चे 

खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. सबब, ी.ओम काश ब हवाल, 

आप ी यव थापन अिधकार , यांना मुदत संपु ात येत असलेचे दवसानंतर 1 दवस सेवा 
खंड त क न पूढ ल ०६ म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ व या कामी येणा-या य  खच 

र. .२,४०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख चाळ स हजार फ ) ( ितमहा ४०,०००/- माणे ६ 

म हने) चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१०)  महानगरपािलके या व वध कोवीड केअर सटरला िन वदा सूचना मांक १०/२०१९-२० चे 
मंजूर दरानुसार तातड ची बाब हणून थेट प दतीने ४ एम.बी.पी.एस. इंटरनेट िलझ 
लाईन ित कने शनसाठ  ित ितमाह  र. .१७,७५०/- (अ र  र. .सतरा हजार सातशे 
प नास फ ) अिधक जी.एस.ट . या माणे य ात कने शन सं येनुसार येणा-या 
खचास िन वदा न माग वता थेट प दतीने करणेस व या अनुशंगाने येणा-या य  
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .११)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखा प र ण वभागाकड ल 
माहे जून २०२० अखेर संपणारा मािसक गोषवारा मा.मु य लेखा पर क यांनी 
.मुलेप/६/का व/६०/२०२०, द.१०/०७/२०२० अ वये पाठ वले या अहवालाचे अवलोकन 

करणे.  

वषय .१२)  महारा  महापािलका अिधिनयम मधील कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 

द.२९.०६.२०२०  ते  द.०५.०७.२०२०  अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु य लेखा 
प र क यांनी .मुलेप/६/का व/५९/२०२०, द.१०/०७/२०२० अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन 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/६५६/२०२० 

दनांक – १०/०७/२०२० 
 
 
                         
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ        

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 


