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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर  - ४११०१८. 

नगरस चव कायालय 

मांक- नस/०४/का व/१७/२०२२ 

दनांक-  १४/०१/२०२२ 
 

 
त, 

मा....................................... 
सद य, वधी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर - ४११०१८. 

 
 
  वषय- पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क  

   सभा द.२१/०१/२०२२ रोजी आयोिजत केलेबाबत. 
 
महोदय / महोदया, 
 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा शु वार,   

दनांक २१ͭ०१ͭ२०२२ रोजी द.ु३.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील   
तस-या मज यावर ल मा.सभापती, वधी स मती यांचे दालनात मा.उप स चव महारा  
शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४       
द.०३ जानेवार  २०२२ अ वये ऑनलाईन प धतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) 
आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण 

उपि थत रहावे ह  वनंती. 
 मा.कळावे,    

आपला व वासू, 

    
(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- ०५ 

 

दनांक :  २१/०१/२०२२          वेळ : दुपार  ३.०० वा.  

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

दनांक २१ͭ०१ͭ२०२२ रोजी द.ु३.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील   

तस-या मज यावर ल मा.सभापती, वधी स मती यांचे दालनात मा.उप स चव महारा  

शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४       

द.०३ जानेवार  २०२२ अ वये ऑनलाईन प धतीन े (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) 

आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

---------- 

 

अ) मा. वधी स मतीची सभा (कायप का मांक ०४) दनांक ०७/०१/२०२२ चा सभावृ ांत   

कायम करणे. 

----------- 

 

वषय .१) जुने भोसर  हॉ पीटल येथील ेचर ल ट १२ वष जुनी झाल  असुन 
वांरवार नादु त होत आहे. तसेच ल ट शा टम ये पा याचे लकेज 
अस यामुळे ल ट कार केबीनचे गंजुन नुकसान झाले आहे. 
हॉ पीटलम ये पह या व दुस-या मज यावर मह ला सुतीगृ ह, ओ.पी.डी.व 
वॉड असलेने सदर ल टचा वापर मो या माणात होत असुन ल ट 
अ यावत व अखंडीतपणे चालु ठेवणेसाठ   न वन ल ट बस वणेचे कामाचे 
आदेश द.१४/०६/२०२१ रोजी मे.फो न स इले हेटर ा. ल.,पुणे यांना देणेत 
आले आहेत. तथा प जुने भोसर  हॉ पीटल इमारत जुनी झाल  अस याने 
न कासीत करणेत येणार आहे. तथा प भाग .७ भोसर  गावठाण 
पी.सी.एम.ट .चौक येथे उभारणी होत असले या बहु उ देशीय इमारतीम ये 
त सम न वन ल ट उभारणी करणे आव यक अस याने वषयांक त काम 
र द कर याएवजी बहु उ देशीय इमारतीम ये न वन ल ट बस वणेचे काम 
करणेस स म स मतीची मा यता घेऊन काम करणे श य आहे व 
मनपा या सोईचे आहे. सदर बहु उ देशीय इमारतीमधील व युतीकरणा या 
कामाचे आदेश नगत करणेत आले आहेत, पंरतु याम ये ल ट 
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बस वणे या कामाचा समावेश नाह . तर  भाग .७ भोसर मधील जुने 
भोसर  हॉ पीटल इमारत न कासीत होणार असलेने या ठकाणी न वन 
ल ट बस वणेएवजी याच भागातील न याने तयार होत असले या 
बहु उ देशीय इमारतीम ये न वन ल ट बस वणेचे काम न वदाधारक 
मे.फो न स इले हेटर ा. ल.,पुणे यांचेकडुन ( न वदा मांक ३४/०५ -- 
२०२०/२१, न वदा र. .२४,३७,४०४/--, कामाचा दर १०.१% कमी ) क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

    
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११०१८. 

नगरस चव कायालय 

मांक- नस/०४/का व/१७/२०२२ 

दनांक-  १४/०१/२०२२ च ेलगत. 

 
 

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

    वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


