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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक :नस/०४/का व/४३४/२०२१ 

दनांक : १३/०९/२०२१ 
 

त, 
 

मा....................................... 
सद य, वधी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - प ंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा  

                                               द.१७/०९/२०२१ रोजी आयोिजत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा शु वार दनांक 

१७/०९/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 

मज यावर ल मा.सभापती, वधी स मती यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने 

(ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  

आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत रहावे, ह  वनंती.  

 मा.कळावे,    
 

 आपला व वास,ू 

 
      (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड  
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 पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी स मती  

कायप का मांक – २० 

 
दनांक : १७/०९/२०२१                    वेळ : दुपार  ३.०० वा.  

 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा शु वार, दनांक 

१७/०९/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 

मज यावर ल मा.सभापती, वधी स मती यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने 

(ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

 

---------- 
 
अ) मा. वधी स मती सभा कायप का .१६ दनांक १६/०७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

ब) मा. वधी स मती सभा कायप का .१९ दनांक ०३/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 

वषय . १) म.न.पा. या . . ५७ (न वन . . २९) दापोडी ज ते तुळजा भवानी मंद र ते 
सृ ट  चौक पयत या १८ मी. डी.पी. र या या वकासांतगत वषयक कामे करणे 
( न. .३३/१-१८/१९) या कामातील र. . १६,७३,३५०/- चे श लक काम ड े ीय 
कायालय प रसरातील भाग . २९, २८, २६ व २५ मधील स या सु  असलेल  
र यांचे कॉ ं ट करण करणे तसेच न याने वक सत कर यात येणारे र यांवर 
काश यव था करणे कामाचे आदेश एज सी मे.शांती इले क स यांना         
द. १८/०२/२०१९ रोजी दे यात आले आहेत. यानुसार या ठकाणी फुटपाथचे काम 
थाप य वभागामाफत पुण कर यात आले आहे. या ठकाणी दवाब ीचे खांब 

बदल याचे काम एज सीमाफत थाप य वभागाशी सम वय राखुन पुण कर यात 
आले आहे. परंतु रामकृ ण मंगल कायालय ते पंपळे गुरव बस टॉप या र यावर 
या ठकाणी फुटपाथचे काम पुण झाले या ठकाणी खांब बस व याचे काम 

एज सीने द.२३/०७/२०२१ रोजी पुण केले आहे. परंतु या र यावर बँक ऑफ महारा  
कडे येताना डा या बाजुला जागा ता यात न आलेमुळे, था नक नाग रकांनी फुटपाथचे 
काम क  दले नाह  व यामुळे या र यावर दवे बसव याचे कामह  एज सीला पुण 
करता आलेले नाह . यामुळे या कामात एज सीने पुरवठा केलेले सा ह य जसे क , ७ 
मी. ऑ टोगोनल खांब, 4x16 sqmm केबल, DWC पाईप, 36W व 100 WLED फट ंग 
श लक आहेत. सदर या कामाची न वदा र. . १,६६,२५,४१३/- असुन यापैक  
सदर या कामावर आ ापयत र. . १,१९.९६,०६४/- इतका खच झालेला असुन य  
खच र. . १६,७३,३५०/- चे काम श लक आहे. ड े य कायालय प रसरात भाग 
. २९, २८, २६ व २५ म ये व वध र यांचे कॉ ं ट करण करणे तसेच न वन र ते 
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वकसीत करणेची थाप य वषयक कामे सु  आहेत. या र यांवर काश यव थेचे 
नुतनीकरण करणे तसेच न याने वकसीत होणारे र यांवर न यानेच दवाब ी 
यव था करणे अ याव यक आहे. याकामी सदरचे श लक सा ह य मनपा या वाकड 
उप वभागाकडे जमा क न घेणे पे ा, सदर कामातील श लक सा ह य वाप न उ त 
नमुद कामेपुण करणे श य होणार आहे. सदरचे काम करणेकर ता सदर कामाचे थळ 
बदलास मा. वधी स मती सभेची मा यता मळणे अ याव यक आहे. सबब . . 
५७ (न वन . .२९) दोपोडी ज ते तुळजा भवानी मंद र त ेसृ ट  चौक पयत या १८ 
मी. डी.पी. र या या वकासांतगत वषयक कामे करणे या कामातील र. . 
१६,७३,३५०/- चे श लक काम ड े ीय कायालय प रसरातील भाग . २९, २८, २६ 
व २५ मधील स या सु  असलेल   र यांचे कॉ ट करण करणे तसेच न याने 
वक सत कर यात येणारे र यांवर काश यव था करणे कामी सदर कामाचे थळ 
बदलास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

 

        
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/४३४/२०२१ 

दनांक : १३/०९/२०२१  चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉके ) नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आले आहे. 


