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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
                                               मांक - नस/३/का व/११५७/२०२० 
                                               दनांक - १२/११/२०२० 
 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक 
                   सभा दनांक १८/११/२०२० रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१८/११/२०२० रोजी दु.०२.३० 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 सहभागी हावे, 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 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक – १९७ 
 
दनांक - १८/११/२०२०                                     वेळ – दुपार ०२.३० वा. 
          
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
१८/११/२०२० रोजी द ुपार  ०२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
 
 
वषय .१)   कोरोना रोगाचा सार रोख यासाठ  संपुण रा याम ये दनांक 15 स टबर 2020 ते 16 

ऑ टोबर 2020 या कालावधीत माझे कुटंुब माझी जबाबदार  ह  मोह म राब वणेकामी 
मा.मु यमं ी यांना आदेश दलेले आहेत. यानुसार मनपा ह म ये सदर मोह म 
राब व यात येणार अस याने वैदय कय वभागा या मागणी नुसार भारतीय साथरोग 
अिधिनयम १८९७, आप ी यव थापन कायदा २००५, महापािलका अिधिनयम कलम 
६३(६) तसेच The Disaster management act 2005 अ वये थमल गन (INFRARED 

THERMOMETER)  1000 नग व FINGER TIP PULSE OXIMETER1000 नग 

 तातड या  खरेद कामी अ प मुदतीची जा हर सुचना ं .24/2020-21 िस द करणेत 
आली होती. याम ये मे. ह.एम.िशंदे सांगवी यांचे लघु म दर ा  झालेले आहेत. 
यानुसार व रल माणे एकुण 02 बाबी क रता एकुण  र. .15,68,400/- (अ र  र. . 

पंधरा लाख अडुस  हजार चारशे फ ) चे खचाचे अवलोकन करणे. 
 

वषय .२)  पंपर  वंचवड महानगरपािलके या थाप य ह मु यालयाकड ल सोबत जोडले या 
प  अ (1 ते 1) मधील कामांचे िनयमानुसार व िन वदा अट  शत  माणे संबंिधत 

ठेकेदाराबरोबर कामाचा करारनामा क न कामाचे आदेश िनगत केले असलेने याचे 
अवलोकन करणे. 
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वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ड े ीय कायालयाकड ल थाप य वभागाचे 
िन वदा कामां या सोबतचे प  ‘अ’ मधील (1 ते 2) िनयमानुसार व िन वदा अट -
शत  माणे लघ 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/११५७/२०२० 

दनांक – १२/११/२०२० 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
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( . था/िन/ह-मु य/३९५/२०२० द.०३/११/२०२० वषय .२ चे लगत) 
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( .ड ेका/३/का व/१५१/२०२० द.२७/१०/२०२० वषय .३ चे लगत) 

 


