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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४४५/२०१९ 
दनांक - ०२/०३/२०१९ 

 
ित, 

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

  वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक - ०७/०३/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक 
०७/०३/२०१९ रोजी दपुार  १२.३० 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 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

  पंपर  - ४११ ०१८. 
 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार 

२)  कायालयीन नोट स बोड 



2 
 

 

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

कायप का मांक – १०९ 
 
दनांक - ०७/०३/२०१९       वेळ – द ुपार १२.३० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा गु वार, दनांक 

०७/०३/२०१९ रोजी दुपार १२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

 अ) द.२६/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०५) 
चा सभावृ ांत कायम करण.े 

 ब) द.२६/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०७) 
चा सभावृ ांत कायम करण.े 

 क) द.२८/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०६) 
चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 

---------- 
 
वषय .१)   थाप य मु यालयामाफत पपंर  िचंचवड महानगरपािलकाअंतगत कर यात येणारे 

र ते, पावसाळ  पा यासाठ  वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे, पूल, काय 
वॉक व इमारती यांचे कामाक रता िन.नो. .२२/१/२०१७-१८ अ वये 
Expression of Interest  ची िन वदा िस द करणेत आली होती, यास 
अनुस न ट पा १ म ये एकूण २५ इ छुक स लागारांना सहभागी क न घेणेत 
आलेले आहे. ट पा २ म ये १ स लागार यांनी सादर केले या कागदप ांची 
छाननी केलेली आहे. मे. अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस यांची ेणीवाढ करणे व 
यां या कामाचे वगवार  माणे १ ते ४ ेणीम ये प  अ (र ते, पावसाळ  

पा यासाठ ची वा हनी व इतर थाप य वषयक कामे १ स लागार ेणी ३) 
या माणे प  अ तयार करणेत आले आहे. ट पा -२ मधील प -अ ेणी ३) 
माणे एकूण १ स लागार मे.अॅ युअड इं जिनअ रंग स हसेस यांना ेणीवाढ 

( ेणी ३) करणेसाठ   मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयाकड ल वदयुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प   अ मधील (1 ते 8) िनयमानुसार व िन वदा 
अट -शत  माणे लघु म दरा या िन वदा वकारणेत आले या असुन मंजुर 
दराने ठेकेदारास िन वदा करारनामा क न कामाचा आदेश दे यात आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे.   

 
वषय .३)  मनपा या व ुत वभाग ब े य कायालयाकड ल तावा सोबत या प  अ   

(१ ते १०) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माण े अट स 
अिधन राहून संबिधत ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचा आदेश 
िनगत केले अस याने 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/४४५/२०१९ 

दनांक – ०२/०३/२०१९ 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/श.अ./तां/१/का व/१६३/२०१९ द.०२/०३/२०१९ वषय .१ चे लगत) 
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( .ह ेका/लेखा/का व/१२९/२०१९ द.२६/०२/२०१९ वषय .२ चे लगत) 
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( .ब े/लेखा/५/का व/१६५/२०१९ द.०१/०३/२०१९ वषय .३ चे लगत) 
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