
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
नगरसिचव  वभाग 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ 
न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी सिमती या अिधकाराचा वापर 

क न मा. शासक यांनी मंजूर  दलेले दनांक ०६/०४/२०२२ चे ठराव. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

मा. शासक ठराव मांक- २०      वषय मांक- २० 

दनांक – ०६/०४/२०२२       वभाग- म यवत  भांडार 

वषय .२० 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 
 

मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प . .मभां/०५/का व/३२२/२०२२, द.२९/०३/२०२२ 

अ वये, मा.आमदार थािनक वकास काय मांतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ाथिमक शाळे या वगखो या डजीटल करणेकामी आव यक सा ह य खरेद  करणेबाबत. 

ठराव .२० 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 

मा.अित र  आयु (२) यांचेकड ल प . .मभां/०५/का व/३२२/२०२२, द.२९/०३/२०२२ 

अ वये, मा.आमदार थािनक वकास काय मांतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ाथिमक शाळे या 12 वगखो या डजीटल करणेकामी आव यक सा ह य बाब .1 ते  7 खरेद  

करणॆ महाटडर पोटलवर िस द केलेली ई-िन वदा सुचना .88/2021-22 अ वये लघु म दर 

ा  िन वदाधारक मे.इंद ु इ फोटेक सो युशन, भोसर , पुण े यांनी दर कमी क न फेरसादर 

केलेली िन वदा एकूण र. .31,04,196/- ( ती वग खोली र. .2,58,683/- या माणे) ह लघु म 

ा  झाली असुन िन वदा अंदाजप क य खच एकूण र. .32,86,728/- पे ा 5.55%  ने कमी 
असुन वकृत कर यात आलेली  आहे. यानुसार मा.आमदार थािनक वकास काय मांतगत 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळे या 12 वगखो या डजीटल करणेकामी 
आव यक सा ह य बाब .1 ते 7 मे.इंद ुइ फोटेक सो युशन, भोसर , पुणे  यांचेकडून यांनी 
सादर केले या दरानुसार करारनामा क न खरेद  करणेस व सदर खरेद साठ  होणारा खच एकूण 

र. .31,04,196/-(अ र  र. .एकतीस लाख चार हजार एकशे शहा नव फ ) ला 
मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
मा. शासक ठराव मांक- २१      वषय मांक- २१ 
दनांक – ०६/०४/२०२२       वभाग- अ े ीय 

वषय .२१ 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 
 

मा. े ीय अिधकार  ‘अ’ े ीय कायालय यांचेकड ल प . .अ ेका/लेखा/७/का व/६८/२०२२, 

द.२९/०३/२०२२ अ वये, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३(ड) नुसार 

अवलोकनाथ ठेवावया या वकास कामांबाबत. 

ठराव .२१ 
दनांक -

०६/०४/२०२२ 

मा. े ीय अिधकार  यांचेकड ल प . .अ ेका/लेखा/७/का व/६८/ २०२२, द.२९/०३/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ े ीय कायालयाकड ल सोबतचे प  ‘अ’ (०९) 

मधील व ुत वभागाचे वकास कामांचे ा  अिधकारात िन वदा या पुण क न, कामाचे 

आदेश िनगत केले आहेत. तथा प, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ७३ (ड) 

नुसार मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी अवलोकन केले. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २२          वषय मांक- २२ 

दनांक – ०६/०४/२०२२               वभाग- पाणीपुरवठा 

वषय .२२ 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .फ ेका/पापु/१/का व/२३४/२०२२ द.२५/०३/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ातील सव पाणी िमटस न द  घेऊन जागेवर 

देयक अदा करणे’ या कामास वाढ व खचासह मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .२२ 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .फ ेका/पापु/१/का व/२३४/२०२२ द.२५/०३/२०२२ 

अ वये, पंपर  िचंचवड महापािलके या े ातील सव पाणी िमटस या न द  घेऊन जागेवर 

देयक अदा करणे हे काम मे. ँ नबेर  एन ए स स हसेस ा.िल.यांना आदेश मांक-

पापु।६।का व।३४४।२०१६, द.२४/०२/२०१६ अ वये दे यात आले आहेत. सदर कामाचा 
कालावधी पाच वषासाठ  असून सदर कामाची मुदत २३ फे ुवार  २०२१ रोजी संपली आहे. सदर 

कामासाठ  र. .१६,०७,२५,२५४/- इत या रकमेस मा. थायी सिमतीने ठराव .१४९६८ 

द.०३/०२/२०१६ अ वये मा यता दलेली आहे. सदर कामास मा. थायी सिमती ठराव 

.१०५९४ द.३/११/२०२१ अ वये, र. .३,४०,००,०००/- चे वाढ व खचासह द.३१/३/२०२२ अखेर 

मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. सदर काम द.३१/०३/२०२२ अखेर संपत आहे. माट िसट  

कामांतगत महापािलके या सव वभागांसाठ  GIS Enabled ERP Software चे काम चालू आहे. 

मा. अित. आयु  (२) यां या कायालयात मु य मा हती व तं ान अिधकार  यां यासमवेत 

झाले या बैठक त सदर GIS Enabled ERP Software तयार हो यास अ ा प ८ ते १० म ह याचा 
कालावधी लागणार अस याचे मा हती व तं ान वभागाने सांिगतले आहे. सदरचे GIS 

Enabled ERP Software आ यानंतर पाणी बलींग या िन वदेम ये बदल करणे आव यक 



राह ल. यापुढे पाणीबीलासाठ  मनपाचे GIS Enabled ERP Software लागू झालेनंतर संगणक 

णालीचा अंतभाव पाणी बीलाचे कामात राहणार नाह . फ  रड ंग, बलींग व कले शन 

(Onsite)चे काम Outsourcing दारे करणेत येईल. याकर ता िन वदा काढणेत येईल. तथा प, 

संगणक वभागामाफत सदर GIS Enabled ERP संगणक णाली लागू करणेस एक वष पयत 

कालावधी लागू शकतो. यामुळे एक वषासाठ  पुन ः न याने संगणक णाली घेऊन 

बीलवाटपचे काम करणेची िन वदा काढणेस बराच कालावधी लागेल. रड ग व बीलवाटपाचे 

कामाअभावी म.न.पा.स मािसक ४ ते ५ कोट  रकमेचे उ प न वेळेत िमळू शकणार नाह , 

यामुळे ERPसंगणक णाली लागू होईपयत स थतीत चालू असले या प दतीने बलींगचे 

काम चालू ठेवणे आव यक आहे. सदर काम पुव याच दराने करणेस मे. ॅ नबेर  एन.ए स. 

स हसेस ा.िल.हे तयार आहे. यामुळे मे. ॅ नबेर  एन.ए स.स हसेस ा.िल.एज सीला 
द.३१/०३/२०२३ पयत वाढ व खचासह मुदतवाढ देणेचा तावास मा यता घेण े आव यक 

आहे. द.३१/०३/२०२३ पयत सदर पाणीबील देयके अदा करणे या कामाकर ता एकूण 

र. .२५,४७,२५,२५४/- इतका खचाचे मया दत हणजेच द.०१/०४/२०२२ ते द.३१/०३/२०२३ 

पयत कालावधीकर ता र. .६,००,००,०००/- (अ र  र. .सहा कोट  फ ) वाढ व खचास 

मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- २३      वषय मांक- २३ 

दनांक – २९/०३/२०२२       वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .२३ 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 
 

मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचेकड ल प  .मातं व/०४/का व/११५/२०२२, 

द.२९/०३/२०२२ अ वये,  पंपर  िचंचवड मनपाची वेबसाईट मे टेन स व हो ट ंग 

करणेबाबत. 

ठराव .२३ 
दनांक -
०६/०४/२०२२ 

मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचेकड ल प  .मातं व/०४/का व/११५/२०२२, 

द.२९/०३/२०२२ अ वये, िन वदा सूचना .०९/२०२१-२२ नुसार लघु म िन वदा धारक 

मे. दमाख कं सलटंट ा.िल.यांना आदेश दनांका पासुन एक वषाकर ता पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेची वेबसाईट मे टेन स व हो ट ंग देखभाल दु ती करणेचे कामकाज 

अंदाजप क य दरांपे ा -३३.६११% ने कमी दराचे र. .११,९५,०००/- अिधक व तु व सेवा कर 

देणेकामी यांचेसोबत कामाचा करारनामा कर यास व १ वष कालावधी क रता येणा-या एकुण 

खचास मा. शासक यांची मंजुर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 



 
मा. शासक ठराव मांक- २४       वषय मांक- २४ 

दनांक – ०६/०४/२०२२         वभाग- मा हती व तं ान 

वषय .२४ 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 
 

मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचेकड ल प  . मा.तं. व/१२/का व/३३८/२०२२, 

द.३०/०३/२०२२ अ वये, महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data Centre काया वत 

ठेवणेकामीचे कामास दोन म हने मुदतवाढ देणेबाबत. 

ठराव .२४ 
दनांक -
०६/०४/२०२२ 

मा.मु य मा हती व तं ान अिधकार  यांचेकड ल प  . मा.तं. व/१२/का व/३३८/२०२२, 

द.३०/०३/२०२२ अ वये, िन वदा सूचना .१३/२०१७-१८  नुसार लघु म िन वदा धारक मे.टेक 

9 स हसेस यांचेशी केले या करारनामानुसार महानगरपािलकेचे अ यावत Primary Data 

Centre चे कामास द.०४/०३/२०२२ पासून पुढे दोन म हने कालावधी कर ता  काया वत 

ठेवणेचे कामकाजास मुदतवाढ दे यास व यासाठ  येणारा खच र. .८,३१,१००/- अिधक कर 

या माणे दोन म हने कालावधीकर ता मुदतवाढ दे यास व या अनुशंगाने येणा-या य  

खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
मा. शासक ठराव मांक- २५            वषय मांक- २५ 

दनांक – ०६/०४/२०२२           वभाग- शासन 

वषय .२५ 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . शां/१/का व/१५१/२०२२ द.३०/०३/२०२२ अ वये, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी आ थापनेवर ल गट अ ते क संवगातील र  पदे 

सरळसेवा वेशाने भर यासाठ  ऑनलाईन प र ेचे कामकाज TCS या सं थेस देणेबाबत. 

ठराव .२५ 
दनांक -
०६/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . शां/१/का व/१५१/२०२२ द.३०/०३/२०२२ अ वये, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी आ थापनेवर ल गट अ ते क संवगातील र  पदे 

सरळसेवा वेशाने भर यासाठ , वतमान प ात जा हरात .१२६५/२०२१ िस द क न 

ऑनलाईनप दतीने अज माग व यात आले आहेत. जा हराती मधील गट क संवगातील 
पदांकर ता ा  झाले या अजाचा तपिशल खालील माण ेआहे. 

अ. . पदनाम पदसं या  एकूण ा  अज 

१ वै क य अिधकार  १३ २०० 

२ टाफ नस ७० ९९९६ 

३ सां यक  सहा यक ०३ ४३९ 

४ लॅब टे निशयन ०१ १९१ 

५ ए स रे टे निशयन ०३ २७० 



६ फामािस ट ०७ ३८९७ 

७ ए.एन.एम. ३१ ४०२२ 

 
एकूण १२८ १९०१५ 

महारा  शासन, सामा य शासन वभाग(मा हती तं ान), शासन िनणय .मातंसं-

२०२०/ . .०१/से-२/३९, द.१८/०१/२०२२ अ वये “पदभरतीसाठ  घे यात येणा-या प र ेसाठ  

स या असले या ओएमआर हडर कंप यांचे पॅनेल थिगत करणेत आले आहे. तसेच 

पदभरतीसाठ  यापुढे होणा-या पर ा TCS, IBPSव  MKCL यां या मा यमातून घे यासाठ  

आव यक ती कायवाह  करावी.” असे िनदश दलेले आहेत. या अनुषंगाने वतं  आदेश 

सामा य शासन वभागाकडून िनगिमत कर यात येतील असे शासन िनणयात नमूद आहे. 

तथापी अ ापपयत शासनाकडून पुढ ल िनदश ा  झाले नाह त. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेतील वर ल माण े र  पदांची सरळसेवेने ऑनलाईन प दतीने प र ा घेऊन 

भरती करावयाची असलेने TCS, IBPS व MKCL या सं थांकडून  यांचेकड ल संपूण 

साधनसामु ीसह(यं णा), ऑनलाईन प र ेचे सव ट पे  करणेकर ता 
प   . शा/१/का व/१०५/२०२२ द.१०/०३/२०२२ अ वये िन न तरावर ल दराचे Proposal 

मागणी केले होते. या अनुषंगाने TCS या सं थेचे  ित उमेदवार शु क र. .४३०/- व शासन 

िनयमानुसार देय GST हे िन न दर ा  झाले आहेत. जा हरात .१२६५/२०२१ मधील वर ल 

नमूद पदांचे ऑनलाईन प र ेचे कामकाज TCS या सं थेस देणेकामी तसेचऑनलाईन प र ेचे 

कामकाजाक रता अंदाजे कमान र. .८१,७६,४५०/- व शासन िनयमानुसार देय GST तसेच 
य  होणा-या खचास मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 

मा. शासक ठराव मांक- २६        वषय मांक- २६ 

दनांक – ०६/०४/२०२२        वभाग- लेखा 

वषय .२६ 

दनांक -

०६/०४/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .लेखा/३१/का व/५५/२०२२ द.३१/०३/२०२२ 

अ वये, पुणे महानगर प रवहन महामंडळाक रता ३५० ई बसेसपैक  पंपर  िचंचवड मनपा 
ह यातील १४० ई-बसेसक रता ितबस सबिसड  र. .५० ल माणे र. .७० कोट  

र कमेपैक  ा  बस ६२ बसेसची सबिसड  र. .३१ कोट  द.३१/०३/२०२२ पूव महामंडळास 

अदा करणेबाबत. 

ठराव .२६ 
दनांक -
०६/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . .लेखा/३१/का व/५५/२०२२ द.३१/०३/२०२२ अ वये, 

अ य  व यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ यांचे कड ल प  

ं .पीएमपीएमएल/CE/५५९० व िचफ मॅकेिनकल इं जिनअर, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ 

यांचे कड ल प  ं .पीएमपीएमएल/CE/५५८३, द.३१/०३/२०२२ अ वये, पुणे महानगर 



प रवहन महामंडळाक रता ३५० ई बसेसपैक  पंपर  िचंचवड मनपा ह यातील १४० ई-

बसेसक रता ितबस सबिसड  र. .५० ल माणे र. .७० कोट  र कमेपैक  ा  बस ६२ 

बसेसची सबिसड  र. .३१ कोट  द.३१/०३/२०२२ पूव महामंडळास अदा होण ेक रता वनंती 
केली आहे. सदर र कमे मधून पंपर  िचंचवड मनपा ह यातील १४० ई-बसेसक रता ितबस 

सबिसड  र. .५० ल माण ेर. .७० कोट  र कमेपैक  ा  बस ६२ बसेसची सबिसड  र. .३१ 
कोट  (अ र  र. .एकतीस कोट  फ ) द.३१/०३/२०२२ पूव महामंडळास अदा करणे आव यक 

आहे. पीएमपीएमएल िनधी या लेखािशषावर सन २०२१-२२ साठ   बसेस खरेद क रता 
र. .७०.०० कोट  ची तरतूद करणेत आलेली आहे, यामधून र. .३१ कोट  (अ र  र. .एकतीस 

कोट  फ ) अदा करणेस मा. शासक यांची मंजूर  देणेत येत आहे.  

िनणय: 

महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
 
मा. शासक ठराव मांक- २७          वषय मांक- २७ 

दनांक – ०६/०४/२०२२        वभाग- शासन 

वषय .२७ 
दनांक -
०६/०४/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . शा/०७/का व/२१४/२०२२ द.०४/०४/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील पा   कमचा-यांना  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती या सणासाठ  सण अि म र. .१२,५००/- ऐवजी र. .१५,०००/- (अ र  र. .पंधरा हजार 
फ ) मंजुर करणेबाबत. 

ठराव .२७ 
दनांक -
०६/०४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प . . शा/०७/का व/२१४/२०२२ द.०४/०४/२०२२ 
अ वये, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील या कमचा-यांचे ६ या वेतन आयोगानुसार 
ेड वेतन र. . ४८००/- पे ा अिधक नाह  अशा पा  कमचा-यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

जयंती या आदेश . शा/७/का व/३३४/२०२१, द.  २३/०३/२०२१ नुसार र. . १२,५००/- सण 
अि म मंजुर कर यात आले होते. महारा  शासन व  वभागाचा शासन िनणय . अि म-
२०१८/ . .३७/१८/ विनयम, दनांक २३/१०/२०१८ नुसार र. . १२,५००/- सण अि म मंजुर 
करणेकामी मा यता दे यात आली आहे. तथापी करणी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमधील पा   कमचा-यांना  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या सणासाठ  सण 
अि म र. .१२,५००/- ऐवजी र. .१५,०००/- (अ र  र. .पंधरा हजार फ ) मंजुर  दे यात येत 
आहे. याक रता अट  व शत  खालील माण ेराहतील. 
१)    या कमचा-यांचे ६ या वेतन आयोगानुसार ेड वेतन र. . ४८००/- पे ा अिधक नाह  
हणजेच ७ या वेतन आयोगासनुसार पे ले हल S- १७(वेतन संरचना ४७६००-१५११००) पे ा 

अिधक नाह  याच   कमचा-यांना सदरचे अि म देय रा हल. 
२)    तसेच गतवष  मंजुर सण अ ीमाची संपूण वसुली झाली आहे याच कमचा-यांना सदरचे 
अि म देय रा हल. 
३)    या कमचा-यांची मनपाम ये कमीत कमी सहा म हने सेवा झाली आहे व अि माची 
परतफेड होईपयत कामावर राह याची श यता आहे अशा कमचा-यांना सण अि म देय रा हल. 
४)   िनयमीत वेतन ेणीत नसले या कमचा-यांना िनयमीत वेतन ेणीतील दोन कमचार  
जामीनदार असणे आव यक आहे. संबंिधत कमचा-याची संपूण वसुली न झा यास सदरची 
संपूण वसुली जामीनदार  कमचा-यांचे पगारातुन वसुल कर यात यावी. 
५)    वर ल अि माची वसुली माहे मे २०२२ पासुन दरमहा र. . १५००/- माणे समान १० 
ह यात कर यात यावी. 
६)    अि म अदा कर यात आले या कमचा-यां या अि म  वसुलीचा हशोब संबंिधत आहरण 
व वतरण अिधकार  व लेखा वभागाने अ यावत ठेवावा. 



    वर ल माण े वषयास मा य सण अि म र. .१२,५००/- ऐवजी  र. .१५,०००/- इतके 
करावयाचे अस याने  होणा-या वाढ व खचास व याबाबत या न वन धोरणास मा. शासक 
यांची मंजूर  देणेत येत आहे. 

िनणय: 
महारा  शासन नगर वकास वभागाकड ल आदेश मांक.एस.सी.ओ-२०२०/ . .७१ 
(भाग-२)/न व-१४ दनांक- ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. थायी 
सिमती या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूर  दली. 

 
 
 
 
 

  सह /-         सह /- 

(उ हास बबनराव जगताप)              (राजेश पाट ल) 
नगरसिचव           मा. शासक  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
पंपर  ४११०१८.           पंपर  ४११०१८.  

 


