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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२९९/२०२१ 

दनांक : ११/०६/२०२१ 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा  

                                               द.१८/०६/२०२१  रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 
शु वार दनांक १८/०६/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० 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. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) 
उप थत रहावे, ह  वनंती.  

 मा.कळावे,    
 

 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. वधी सिमती  

कायप का मांक – १४ 
 

 

दनांक : १८/०६/२०२१          वेळ : दुपार  ३.०० वा.  
 
 

                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, 
दनांक १८/०६/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० 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. सभेत खालील कामकाज होईल.  
---------- 

 

दनांक ०४/०६/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १३) चा 
सभावृ ांत कायम करणे. 
                 ----------- 

वषय .१) काळेवाड  फाटा येथे वाकड क पटेव ती ते पंपर  (काळेवाड ) ेड सेपरेटर बांधणे 
या क पाकर ताच े थाप य वषयक कामे अ ापह  सु  झालेले नस याने, सदर 
क पासाठ  व ुत वषयक कामे करणे स थतीत श य होत नाह त. 

काळेवाड  फाटा येथे वाकड क पटेव ती ते पंपर  (काळेवाड ) ेड सेपरेटर बांधणे 
या क पाकर ताचे  व ुत वषयक कामे करणेच े वकृत िन.र. .१,५०,७१,५२६/- 
(अ र  र. .एक कोट  प नास लाख ए काह र हजार पाचशे स वीस फ ) चे 
कामाचे आदेश एज सी मे. ी ओम इले क स यांना द.०१/०३/२०१९ रोजी 
दे यात आले आहेत. एज सीने सदर कामाकर ता वापरावयाचे एचट  केबल, 

आरएमयु, एलईड  फट ंग, एलट  केबल व पाईपचा पुरवठा केलेला असुन या 
कामाचे कमाल खच मयादेनुसार र. .७२,२४,७५९/- इतक  र कम िश लक 
आहे. सदर क पाकर ता आव यक जागा अ ापह  याय व  अस याने 
सदर या क पाचे थाप य कामे सु  करणेचा कालावधी िन त करणे श य 
होत नस याचा बीआरट एस थाप य वभागाकडुन अिभ ाय ा  झालेला आहे. 
यामुळे सदर क पासाठ  आव यक व ुत वषयक कामे करणे स थतीत 

श य होत नाह त. या भागाचे थािनक मा.नगरसद य यांनी याच भाग 
.२६ मधील क पटेव ती मशान भूमी जवळ ल पुणे मनपा माफत उभार यात 

येत असले या नद वर ल पुलाचे बांधकामात पंिचंमनपा ह तील अडथळा करणारे 
तसेच बीआरट एस र यावर ल क पटे चौक ते वाकड चौक या र यावर ल 
फुटपाथमधील उ चदाब वजवा ह यांमुळे अपघात होऊन नाग रकांचे जवीतांस 
धोका हो याची श यता अस याने व रत भुिमगत करणेकामी वनंती केली आहे.  
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याच माणे भाग . २६ मधील नािशक फाटा ते वाकड बीआरट एस या 
र यावर ल द यां या नादु त केबल बदलणे तसेच काळेवाड  फाटा येथाल 

ज कर ता या नादु त एल ई ड  फट ंग बदलणे अ याव यक आहे. सदरची 
कामे उपरो  वषयांक त कामातून क न घेणे श य होणार आहे. उपरो  नमूद 

माणे सदरची कामे वषयांक त कामातून क न घेत यास होणारा खच हा या 
कामाचे कमाल खच मयादेतच होणार आहे.  सबब उपरो  नमूद कामे करणे 
कर ता वषयांक त कामाचे थळबदलास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १८/०६/२०२१ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

                                                                                    

                                                                                                               
    ( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२९९/२०२१                   

दनांक : ११/०६/२०२१ चे लगत. 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाच े वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
 


