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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४९६/२०१९ 
दनांक - २०/०४/२०१९ 

 
ित, 

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

  वषय  - पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक – २४/०४/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२४/०४/२०१९ 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 – ११६ 
 

दनांक - २४/०४/२०१९             वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२४/०४/२०१९ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

                   अ) दनांक ०३/०४/२०१९, १०/०४/२०१९ रोजी (दुपार  १.४५ वा.), १८/०४/२०१९   
                          रोजी (दुपार  १.४५ वा.) झाले या सभेचा (कायप का .११३) चा   
                          सभावृ ांत कायम करण.े 
                       ब) दनांक १०/०४/२०१९ रोजी (दुपार  २.०० वा.), १८/०४/२०१९ रोजी (दुपार    
                          १.५० वा.) झाले या सभेचा (कायप का .११४) चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                       क) दनांक १८/०४/२०१९ रोजी (दपुार  २.०० वा.) झाले या सभेचा  
                          कायप का .११५) चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
 

वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इ े य कायालयाकड ल व ुत वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (१ ते ७) ि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. 

                                                                                                        
   (उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४९६/२०१९ 

दनांक – २०/०४/२०१९ 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली  
      आहेत. 
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( .इ ेका/िन-६/का व/१७४/२०१९ द.१०/०४/२०१९ वषय .०१ लगत) 
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