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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१५२०/२०१७ 
दनांक - १३/१०/२०१७ 

 
ित, 

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

      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - १७/१०/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

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

१७/१०/२०१७ रोजी दुपार १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का 

जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 

 
   आपला व ास,ू  

                                                           
     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 – ३१ 
दनांक - १७/१०/२०१७                          वेळ – दुपार १२.०० वाजता 

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

१७/१०/२०१७ रोजी दुपार १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

      ---------- 
 

वषय .१)  ब े ीय कायालया या काय े ात व छ भारत योजन ेअंतगत ता पुर या व पात 
४४ पोटबल टॉयलेट उपल ध  क न देणकेामी मे.भुतानी इंटरनँशनल ा.िल. यांनी 
दलेला कमी दर हणजेच कोटेशन र कम १,७७,४७२/- (अ र  र. . एक लाख 
स याह र हजार चारशे बहा र फ ) या रकमेपे ा २४.३८% कमी माणे 
र. .१,३४,२००/-( ित सीट ित महा ३०५०/-) इतका दर सवात लघु म 
अस याने वकारणेबाबत े ीय अिधकार  यांनी द.२९/०७/२०१७ या 

तावानुसार मा यता दलेली आहे. यानुसार मे. भुतानी इंटरनँशनल ा.िल. यांना 
इकड ल .ब ेका/आरो य/५/का व/६१८/२०१७ द.२२/०८/२०१७ अ वये 
कामाचा आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करण.े   

 
वषय .२)  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV07/06-2016 17 मधील भोसर  पी.एस 

२ पंप हाऊस येथे जु या तीनह  पंपाचे आयुमान संपलेले अस याने सन २०१६-१७ 
म ये तेथील एक जुना पंप काढुन याजागी न वन सब मिसबल पंप बस वणकेामी
मे. लोमॅक इं जिनअ रंग काप रेशन यांचेकडुन िन.र. .३०,४३,४६९/- (अ र  र. . 
तीस लाख ेचाळ स हजार चारशे एकोणस र फ ) पे ा -०४.६०% कमी (सुधा रत 
दरपृथ:करणासह) या दरान े क न घेणेस व यांचे सोबत करारनामा क न कामाचा
आदेश देणबेाबत वचार करण.े   

  
वषय .३)  पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन.नो. .ENV07/05-2016 17 मधील मनपाचे 

व वध मैलाशु द करण क ाची रंगसफेद  व थाप य वषयक कामे करणकेामी 
मे.नरळे व णु वठोबा यांचेकडुन िन.र. .२९,९७,५३४/- (अ र  र. .एकोणतीस 
लाख स या व हजार पाचशे चौतीस फ ) पे ा -१८.२७% कमी या दरान ेक न 
घेणेस व यांचे सोबत करारनामा क न कामाचा आदेश देणबेाबत वचार करण.े   
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वषय .४)   मनपा या थाप य वभाग क, ह मु यालयाकड ल तावासोबत या प  अ(१ ते 
34) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे तसेच भाववाढ कलम 
लागू अस यास, भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक 
दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम
अदा/वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहून संबिंधत 
ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले अस याने 
याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय .५) मनपाचे न वन भोसर  णालयाक रता आव यक असणारे Flash Autoclave 

खरेद कामी  िस द करणेत आले या  ई-िन वदे माणे M/s Esteem Industries या 
कंपनीचे अिधकृत व े ते म.े नीट  ए टर ायजेस यांनी सादर केलेल ेलघु म दर 
र. .१,९३,५००/- (अ र  र. . एक लाख या नव हजार पाचशे फ ) साठ  
 िन वदा अट .११ व १२ नुसार थम वष गॅरंट /वॉरंट  व पुढ ल ३ वषाक रता 
वाष क देखभाल व दु तीकामी १% एएमसी क रता करारनामा क न व अनामत 
र कम घेऊन येणारे र. .३,८७,०००/- चे खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

 

वषय .६)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .६७/६/२०१६-१७ अ वये भाग .१५
द वाड  व आकुड  येथे थाप य वषयक सुधारणांची कामे करणेकामी
M/s.Sandbhor Construction िन.र. .२३,२४,९३५/- (अ र  र. .तेवीस लाख चोवीस
हजार नऊशे प तीस फ ) पे ा २३.२५% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर
दराने र. .१७,८४,३८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार करारनामा
क न आदेश िनगत केले अस याने याचे अवलोकन करण.े  

 
वषय .७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८/५६/१७-१८ अ वये भाग .३२

सँड वक कॉलनी  (नवीन . .५) म ये मनपा इमारती व डांगणाची करकोळ
दु ती करणेकामी मे.ड .एम.एंटर ायजेस िन.र. .१४,९९,९१६/- (अ र  र. .चौदा 
लाख न या नो हजार नऊशे सोळा फ ) पे ा १८.९९% कमी या
ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दरान े र. .१२,१५,०८२/- पयत काम क न घेणेस 

कामाचा आदेश देणेत आला अस यान े याचे अवलोकन करण.े 
    
वषय .८)  Engineering Staff College of India Hydrabad यांनी Web Development using PHP & My 

SQL चे संगणक वषयक िश ण है ाबाद येथे द.१८ स टबर २०१७ ते द.२२ 
स टबर २०१७ या कालावधीत आयोजीत केले होते. सदर िश णाकर ता मा हती व 
तं ान वभागाकड ल ीमती अिनता कोटलवार, मा हती व तं ान अिधकार  
आ ण ीम.उ वला गोडस,े कॉ यटुर ो ामर यांची द.४/०९/२०१७ चे 
आदेशा वये नेमणूक करणेत आली होती. यानुसार िश ण शु क व िनवास 
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याकर ता येणा-या खचाची र.र.५९,०००/- (१८% जी.एस.ट . सह) (अ र  र कम 
पये एकोणसाठ हजार फ ) Engineering Staff College of India, Hydrabad यांना 

धनादेश .७६३६०१ द.१४/०९/२०१७ अ वये आगाऊ अदा करणेत आले आहेत. 
िश णापोट  आले या खचास व याकामी आगाऊ अदा केले या र कमेचे 

समायोजन करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
 
वषय .९)  मे. दवाणी यायालय वर  तर यांनी दले या िनणयानुसार (रे. दरखा त न.ं 

९८/२००५ चे द.०६/०९/२०१७ चे िनणयानुसार) मे. यायालयाकडे र कम 
.२,६४,२६५/- (अ र  र. . दोन लाख चौस  हजार दोनशे पास  फ ) 

मे. यायालयाकडे भरणेसाठ  मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
 

वषय .१०)  मनपा या थाप य वभागाकड ल तावा सोबत या प  अ मधील िन वदा 
कामांचे अवलोकन होवुन िनयमानुसार व िन वदा अट शत  माणे अट स शत स 
अिधन राहून ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 
वषय .११)  मनपाचे दूरसंचार वभागाकडे तीन VHF वायरलेस वसीज भारत सरकारचे संचार 

मं ालय, नवी द ली यांचे माफत पुर वणेत आले या असून याचे नुतणीकरण 
दनांक ३१/१२/१७ पयत करणेत आलेल ेआहे. द.१/१/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ या 
कालावधीपयतचे खालील माणे लायस स नुतणीकरण करणे आव यक आहे. 

 १) परवाना . L- 1329    

 २) परवाना . L- 1330 

 ३) परवाना . L - 1475 

सदरचे नुतणीकरणाची फ  डंसबर २०१७ पुव  अदा करणे आव यक असून 
नुतणीकरण फ  बाबत यो य ती माह ती घेणेसाठ  ी.नरो हा थॉमस, वायरलेस 
इनचाज यांना नवी द ली येथे जाणे आव यक असलेने यांना जाणे-येणेसाठ  
वमानान े वास करणेस व येणा-या खचास तसेच उपरो  तीन परवाने नुतणीकरण 
करणेसाठ  येणा-या फ  ची र कम भारत सरकारचे संचार मं ालय, नवी द ली 
यांस डमांड ा टने अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१२)  म.न.पा या इ े य कायालया अंतगत मोशी मनपा भवन उप वभागात न याने 
बस वणेत आले या र यावर ल दवाब ीसाठ  अथवा स या कायरत फडर 
पलरवर ल वीज भार कमी करणेसाठ  न वन वीजपुरवठा/वीजिमटर घेणे आव यक 
आहे. याकामी महारा  रा य वीज वतरण कंपनीकडे वीज िमटरची मागणी केली 
असता यांनी १ ते ३ असे तीन फम कोटेशन दले आहेत. न वन वीज 
पुरवठा/वीज िमटरसाठ  सदर फॉम कोटेशन म ये नमूद केले या रकमा 
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म.रा. व. व. कंपनीस अदा करणे आव यक आहे. सदर ठकाणी वीज िमटर 
बस वणेकामी म.रा. व. व. कंपनीकडून द.१९/१/२०१७ चे एकूण ३ वीज िमटरसाठ  
र म .५,२६९/- ती कोटेशन माणे एकूण र म पये १५,८०७/- (अ र  
र. . पंधरा हजार आठशे सात फ ) अदा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करण.े  

वषय .१३)   फ े य कायालयाचे े ातील जलिन:सारण निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने 
साफसफाई करणे व चोकअप काढणेकामी  म.े सुरज कॉ टर हे कर त आहेत. 
सदर कामाचे िन वदा अट  शत  (A) मधील अट .४ नुसार सदर िन वदेचा 
कालावधी ५ वषाचा असुन सु वातीस संदभ .५ अ वये कामाचे आदेश २ 
वषासाठ  ावयाचा आहे. यानंतर कामाची गती, Performance वचारात घेवून 
पुढ ल येक वषासाठ  मा. थायी सिमती या मा यतेने मुदतवाढ देणेत येईल या 
माण ेअट  व शत  म ये नमुद करणेत आलेले आहे. यानुसार सदर या िन वदेस

मा. थायी सिमतीने ठराव .१०७३५, द.२१/०२/२०१५ अ वये मंजूर  दलेली आहे. 
मा. थायी सिमती ठराव नुसार सदर कामाचे िन वदा र कम पय े१,०५,३९,९००/-
साठ  ४.८४% कमी या दराने हणजेच र कम पये १,००,२९,७६९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच सु वातीस एक वष कालावधीसाठ  येणा-या खचास मा यता 
दलेली आहे. यानंतर ठेकेदार म.े सुरज कॉ टर यांनी सदरचे काम 
समाधानकारक र या पुण केले अस याने मा. थायी सिमतीने सदर कामास
पुढ ल ५ वषापैक  दुस-या वषाकर ता ठराव .१६५९३, द.२८/०६/२०१६ अ वये 
मा यता दलेली आहे. तथा प सदर ठेकेदार यांचे ड े य कायालयात काम कर त 
असताना आव यक या उपाययोजना कर यास आव यक यासुर ा उपाययोजना 
कर यास असमथ ठर याचे सद यीय सिमतीने आ ेप न द वला आहे. यामुळे 
मे.सूरज कॉ ॅ टर यांची िन वदा र  क न न याने िन वदा माग वणे यो य होणार 
आहे.  यामुळे पुढ ल िन वदा कायवाह  कर यास लागणारा कालावधी वचारात घेता 
सदर कामास दनांक ३१/०३/२०१८ पयत मुदतवाढ व यानुसार येणारा खच 
र. .८०,००,०००/- (अ र  र. .ऐंशी लाख फ ) पयत या खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१४)  तावात नमूद अ. .१ ते ५ मानधन िनदेशकांना म.ेउ च यायालय येथे 
महानगरपािलका व द दाखल दावा .११६५१/२०१६ नुसार म.ेउ च यायालय 
यांचे अंतर म आदेशास अधीन राहून व मा.कायदा स लागार यां या अिभ ायानुसार 
दनांक २३/१०/२०१७ रोजी एक दवस सेवाखंड देवून दनांक २४/१०/२०१७ ते 
दनांक २३/०४/२०१८ पयत सहा म हन े कालावधीकर ता आयट आय मोरवाड  
येथील मानधन िनदेशका माणे दरमहा एक त र. .२५,०००/- मानधनावर हंगामी 
ता पुर या व पाची नेमणूक देणेकामी तसेच मा. थायी सिमती ठराव 
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.५२३ दनांक १४/०६/२०१७ अ वये आयट आय मोरवाड  येथील मानधन 
िनदेशकांना वाढ व मानधन देण ेबाबत ठराव मंजूर झालेला आहे. तसचे मा. आयु  
सो यां या दनांक ०७/१०/२०१७ रोजी या मा य ता वये वाढ व मानधनास 
मा यता दलेली आहे. या अनुषंगाने औ. .सं था (मु.) कासारवाड  येथील 
मानधन िनदेशकांना दनांक १४/०६/२०१७ पासून वाढ व मानधन फरक अदा 
करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .१५)  मनपाचे यशवंतराव च हाण मृित णालयातील मनो वकृती िच क सक व
सायक या क कौ सीलर  ह  कायम व पी वेतन ेणीतील पदे र  झालेली आहेत. 
सदर पदावर काम करणारे डॉ. कशोर गुजर मनो वकृती िच क सक  यांनी
द.३१/०८/२०१७ रोजी मनपा सेवेतून वे छा  सेवािनवृ ी घेतली आहे. तसेच ीम. 
वषा पंगळे यांनी सेवेचा राजीनामा दलेला आहे. सदर र  पदे जादा
कालावधीकर ता र  ठेवणे उिचत होणार नस याने सदरचे र  पदे तातड ने
अ थायी व पात एक त मानधनावर भरणेकामी आरो य वै क य अिधकार
 यांनी कळ वलेले आहे. उ  दो ह  र  पदापैक  मनो वकृ ी िच क सक हे पद 
कायम व पी वेतन ेणीत भरणेकामी शासन वभागाने जा हरात .८०२/२०१७ 
िस द  केलेली आहे. शासन वभागामाफत  सदर पद भरणेस काह  कालावधीचा 

लागणार अस याने व णालयाचा वाढता याप पाहता आव यक असणारे 
मनो वकृ ी िच क सक व सायंकॅ क कौ सीलर ह  पदे ता पुर या व पात 
मानधनावर  मा. थायी सिमती सभेचे मंजुर ने भरणे आव यक आहे. सदर
पदाकर ता मनो वकृती िच क सक ची  शै णक पा ता MD (psy)  अशी असून
याकर ता एक ीत मानधन र. .६०,०००/-  व सायक या क कौ सीलर   या पदाची 

शै णक पा ता BA psyohology  अशी आहे व याचे एक त मानधन
र. .१५०००/- देवून ह  पदे  ता पुर या व पात सहा म हने कालावधीकर ता
मानधनावर  जाह रात देऊन भरणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े      

वषय .१६)  मनपा या थाप य ्  वभागाकड ल िन.नो. .८६/१/१६-१७ पुणे आळंद  र यालगत 
स.नं.७८ येथील समुह िश पचे उवर त थाप य वषयक कामे करण.े कामी म.े 
एस एस साठे िन.र. .९,६८,२८,७६२/- (अ र  र. .नऊ कोट  अडुस  लाख 
अ वीस हजार सातशे बास  ) पे ा ४.३०% कमी या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर 
दराने र. .९,२६,६५,१२५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व 
िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र म अदा/ वसुल करणे बधंनकारक -राह ल या अट स अिधन राहून यांचेबरोबर 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   
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वषय .१७)  मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .८०/१-२०१६-१७ अ वये थेरगाव भाग 
.५० म ये सुमधाम शेजार  १८ मी.ड .पी. र यास थेरगाव िचंचवड पुल 

बाधंणकेामी मे.धने र क शन यांनी िन.र. .२५,१९,०४,००१/-(अ र  र. . 
पंचवीस कोट  एकोणीस लाख चार हजार एक फ ) पे ा १४.००% जादा या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२८,७१,७०,५६१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटे रयल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह लया अट स 
अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े              

 वषय .१८) सवासाठ  घरे या संक पनेवर  आधार त धानमं ी  आवास योजन े अंतगत   
Selection of Agency for City Level Technical Cell (CLTC) Under Pradhan Mantri 
Awas Yojana ( PMAY) चे  िन वदा  नोट स .२/२०१६-१७ कर ता म.े िसल 
र क अ ड  इ ा ट चर  सो युश स िल.  यांची एकच िन वदा ा  झालेली आहे. 
मे. िसल र क अ ड  इ ा ट चर  सो युश स िल.यांनी  सादर केले या  एक त
(Lumpsum) दर  र. .२,३८,३७,४८२/- दर कमी क न  हणजेच एक त 
(Lumpsum) दर र. .२,३७,७७,४८२/- (अ र  र. .दोन कोट  सदोतीस लाख 
स याह र हजार चारशे याएशी फ ) सव करासह त (३.८३%कमी दरान)े काम 
कर यास तयार अस याचे कळ वले आहे.  यानुसार Selection of Agency for City 
Level Technical Cell (CLTC) Under Pradhan Mantri Awas Yojana ( PMAY) 
कर ता म.े सील र स अ ड  इ ा ट चर सो युश स िल.  यांचे ा  झाले या 
दरानुसार  एक त (Lumpsum) र. .२,३७,७७,४८२/- चे खचास मा यता देणसे व 
यांचे समवेत ३६  मह ने कालावधीसाठ  करारनामा क न  घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करण.े 

 
वषय .१९)  यशवंतराव च हाण मृती णालयामधील दरमहा एक ीत मानधनावर ता पुर या

वा पात   सहा म हनेकर ता नेमणुक केले या तावा सोबत या प  अ मधील 
व वध कं सलटंट पदावर ल उमेदवारांची मुदत द.१०/११/२०१७ रोजी संपु ात येत
अस याने यांना पुढ ल सहा म हनेकर ता मुदतवाढ देणबेाबत वचार करण.े  

 
वषय .२०)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या अंदाजप कातील अ े य 

कायालय थाप य वभागा या कामां या तरतुद म ये फेरबदल करणेबाबत े य 
अिधकार  यांनी द.४/१०/२०१७ चे तावा वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या अंदाज अ े य कायालय, थाप य 
मु यालयाकड ल काह  कामांना बले अदायगी साठ  तरतुद कमी पडलेली 
अस यान े तावात नमूद माणे वभागाअंतगत भांडवली र. .२१,३७,६५१/-
विगकरण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .२१)  मा.पदािधकार , नगरसद य, अिधकार , कमचार  तसेच मनपाचे व वध कायालयात 
कायालयीन कामकाजाक रता मनपाने म.ेआयड या से युलर िल. यांची मोबाईल सेवा 
पूरवलेली आहे. मा.सभापती अ, ब, क, ड, ई, फ भाग सिमती यांना मोबाईल वापराची 
अिधकतम मािसक मयादा र. .३०००/- िन त करणेत आली आहे.न याने िनमाण
करणेत आले या ‘ग’ भाग व ‘ह’ भागाचे मा.सभापती यांना कायालयीन
कामकाजासाठ  उपरो  माणे मोबाईल सु वधा पुर वणे आव यक आहे. ‘ग’ भाग 
व ‘ह’ भागाचे मा. सभापती यांस मोबाईल वापराची अिधकतम मािसक मयादा 

तावात नमूद केले माणे िन त क न येणा-या य  खचास मा यता
देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .२२) पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या सन २०१७-१८ या अंदाज अ े य कायालय, 

थाप य मु यालयाकड ल न वन भाग .१०,१४,१५,१९ म ये थम ाधा याने
करावया या ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली अस यान,े 

यामधील काह  चालू कामांना व काह  वकास कामांचे अंदाजप क तयार क न, 

िन वदा कायवाह  करणेसाठ , थम ाधा याने करावयाचे कामांचे तरतुद म ये वाढ 
करणे अ याव यक आहे. तसेच जी कामे दु यम ाधा यान े करावयाची आहेत. 
अशा कामांसाठ  अपु-या तरतुद  कर यात आले या आहेत. या कामां या तरतुद  
कमी क न, ती र कम थम ाधा याने करावयाचे तावात नमूद माणे 
कामांसाठ  र. .३,५२,४४,०००/- (अ र  र. . तीन कोट  बाव न लाख चौवेचाळ स 
हजार फ ) वग करणसे मा यता देणेबाबत वचार करण.े   

 

                                                 
                                                      नगरसिचव                                                        
                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                   पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०३/का व/१५२०/२०१७  

दनांक - १३/१०/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 

 


