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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५०२/२०१९ 
दनांक - ०४/०५/२०१९ 

 
ित, 

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

  वषय  - पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक – ०८/०५/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०८/०५/२०१९ रोजी दपुार  २.०० 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 रहावे, ह  वनंती. 

 
    आपला व ासू,  

                                                                           
                                                  (उ हास बबनराव जगताप) 

     नगरसिचव 
पपंर  ि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 – ११८ 
 

 
दनांक - ०८/०५/२०१९             वेळ – दुपार  ०२.०० वाजता 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
०८/०५/२०१९ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

                      दनांक १८/०२/२०१९ रोजी (सकाळ  ११.३० वा.) झाले या सभेचा  
                         (कायप का .१०३) चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
 

 
वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाग . १६ मधील आकुड  हॉ पटल चे 

व तार करण क रता 992 KVA चे नवीन उचदाब वीजभार (MD) िमळणेकामी 
म.रा. व. व.कं. कडे व हत नमु यात अज सादर केले असता यांचे कडून LOAD 

SANCTION ORDER ा  झालेले आहे. सदर नवीन वीजभार क रता 
र. .४५,१२,८१२/- म.रा. व. व.कं यांना अदा आव यक आहे व सदर 
अंदाजप काचे सुर ा ठेव, १.३% पयवे ण शु क व इतर शु क/ आकारांचा 
तपशील खालील माणे आहे. 

             a) Service Connection charges 2990  
             b) 1.3% Supervision charges 3101           
             c) Processing Fee 2400  
             d) First Security Deposit 4502363  
             e) Cost of Agreement Bond 430  
             f) 18% GST 1528  
               Total 4,512,812.00  
             वर ल माणे सदर र कम म.रा. व. व. कंपनीस अदा के यानंतर पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका भाग .१६ मधील आकुड  हॉ पटल चे व तार करण क रता 
नवीन उ चदाब वीजभार बाबतची Agreement क न नवीन वीजभार बाबत 
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कायवाह  कर यात येईल. तर  वर ल माणे एकूण र. .४५,१२.८१२/ - (अ र  
र. .पंचेचाळ स लाख बारा हजार आठशे बारा फ ) ह  र कम व ुत मु य 
वभागाकड ल वीज बले या लेखाशीषाव न खच  टाकण े येईल तसेच म.रा. व. व 
कंपनीस अदा करणे आव यक असलेने याचे अवलोकन करणे.   

 

                                                                                                                                                        
   (उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५०२/२०१९ 

दनांक – ०४/०५/२०१९ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 


