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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक :नस/४/का व/७४/२०२१ 

दनांक : १२/०२/२०२१ 
 

 

ित, 
 

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

 
 

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

                                               द.२२/०२/२०२१  रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 
सोमवार दनांक २२/०२/२०२१ रोजी दुपार ३.०० 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.  

  
 

 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 – ०७ 
 

 

दनांक : २२/०२/२०२१          वेळ : दुपार  ३.०० वा.  
 
 

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा सोमवार, दनांक 
२२/०२/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल.  

---------- 
 

अ) दनांक ०५/०२/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०६) चा सभावृ ांत 
कायम करणे. 

                 ----------- 

 
वषय .१)  मे.ईगल इं ा इं डया िल. यास कामाचे आदेश िनगत (िन वदा दर ५.८६% 

कमी) करणेत आलेले आहे. सदर कामासाठ  मे. शिश भु असो. यांची 
स लागार हणून नेमणुक करणेत आलेली आहे.  स ा थतीत सदर ठकाणचे 
काम चालु आहे. पंपर  भाग . ४३ जजामाता णालयासाठ  नवीन इमारत 
बांधणे हे काम यापुव  िन वदा शेडुल मधील सव बाबींचे िन वदा र कम या 
मयादेत पुण झाले असुन सदर इमारत वै कय वभागाकडे हं तांतर त करणेत 
आली आहे. तसेच सदर कामाचे अंतीम बील तयार करणेत आले असुन 
अदायगीसाठ  लेखा वभागाकडे सादर केलेले आहे.  कोरोना कोवीड– १९ मुळे 
ितबंधक उपाय हणुन णालयात १०० बेडची यव थापनाचे काम मा. 

आयु  साहेब व मा. वै कय अिधकार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी 
दले या सुचने माणे काम सु  केले आहे. सदर या सुचने म ये जजामाता 
णालय येथील डॉ टर (वै कय अिधकार ) िनवास थानासाठ  व ुत 

याव था करणेचे व णालयाकर ता ए स ेस फडर ारे अखंड त वीजपुरवठा 
करणेकामी मरा व व कंपनी व व ुत वभागाचे सहशहर अिभयंता व ुत/ 

यां क  यांचे समवेत याबाबत चचा होऊन रंग मेन युिनट बसवुन केबल चाज 
क न ए स ेस फडर ारे वीज पुरवठा करणे बाबत सुचना व आदेश दे यात 
आले व या कामावर झालेला खच र कम  ८२,५५,०००/-थेरगाव येथील 
चालु असले या णालया या कामातअित र  बाब (Extra Item) हणुन 
समावेश क नमे. ईगल इं ा इं डया िल.  यांना अदा करणेत यावा असा 

ताव मा. आयु  सो. यांनी द. १३/५/२०२०  या तावानुसार मंजुर केला 
आहे व या खचास जागेत बदल होत अस याने मा. विध सिमतीची मा यता 
घेणेची आव यकता आहे. यास अनुस न संबधीत ठेकेदारांने काम सु  केले 
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आहे. वर नमुद के या माणे मुळ चाल ुअसले या कामा या जागेत बदल होत 
अस याने  यांस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

    ( दनांक २२/०२/२०२१ 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/७४/२०२१ 
दनांक : १२/०२/२०२१ चे लगत. 


