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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/५११/२०१९ 
दनांक - १७/०५/२०१९ 

 
ित, 

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

  वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 
दनांक – २२/०५/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२२/०५/२०१९ 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 
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 – १२० 
 

 
दनांक - २२/०५/२०१९             वेळ – द ुपार ०२.०० वाजता 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक 
२२/०५/२०१९ रोजी दुपार ०२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

                          अ) दनांक ०८/०५/२०१९ व द.१५/०५/२०१९ (द.ु१.५० वा.) रोजी झाले या  
                             सभेचा (कायप का .११८) चा सभावृ ांत कायम करण.े 

ब) दनांक द.१५/०५/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .११९) 
                             चा सभावृ ांत कायम करण.े 

---------- 
                        

 
वषय .१) म.न.पा. या वतीने जलशु करण क  से.२३ अंतगत नाग रकांना पाणीपुरवठा 

सुरिळत करणेसाठ  पाणी पुरवठा वभागा या मागणीनुसार व वध पंप हाऊसम ये 

पं पंग मिशनर  बस वण,े यासाठ  वीजपुरवठा घेण,े पं पंग मिशनर  वाढ यास वाढ व 
वीजभार घेणे व पं पंग मिशनर  काया वत करणे इ. व पाची कामे केली जातात. 
मनपा या पाणीपुरवठा व वतरण यव थे अंतगत रहाटणी येथील ीनगर 
प रसरात पाणी वतरण करणेसाठ  मनपा माफत पाच ल  िलटर मतेची 
पा याची उंच टाक  उभार यात आलेली आहे. सदरची टाक  ॅ हट  लाईन ारे 

भर यात येत असून, ब-याच वेळेस ॅ ह ट  लाईनम ये पुरेसा पा याचा दाब 

नस यामुळे टाक  पुण भरत नाह . यामुळे पाणी वतरण यव था व कळ त होत 
आहे. पाणी पुरवठा वभागाअंतगत वषयां कत ठकाणी पाणी पुरवठा करणेकर ता 
न याने उभारणेत येणा-या पंप हाऊस कर ता नवीन लघुदाब ी फेज व ुत पुरवठा 
िमळणे कर ता इकड ल प  .जशुके/ व/१/का व/६४/१९ द. २/३/२०१९ अ वये 
म.रा. व. व.कं. यांस मागणी करणेत आलेली होती. म.रा. व. व.कं. यांनी 
यांचेकड ल िस ट म जनरेटेड इ ट मेट .११८९८६०५ द.१०.०५.१९ अ वये 
याबाबतचे फम कोटेशन दले आहे. सदर फम कोटेशननुसार म.रा. व. व.कं. यांस 
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वषयां कत कामाकर ता अनामत र कम, करारनामा फ , ोसेिसंग फ , पयवे ण 
शु क व जीएसट  इ. असे एकूण र. .७५,२२५/- अदा क न, सदरचे काम म.न.पा 
माफत पूण करणेबाबत कळ वले आहे. तथा प सदरचे काम म.रा. व. व.कं. यां या 
पयवे णाखाली करणेत येत अस याने वर ल नमूद शु क म.रा. व. व.कं. यांस अदा 
करणे आव यक आहे. सदर कोटेशन शु क र. .७५,२२५/- (अ र  र. .पं याह र 
हजार दोनशे पंचवीस फ ) खच रकमेस मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळणे 
आव यक आहे. सबब म.न.पा. या ीनगर रहाटणी पा या या टाक जवळ न याने 
उभारणेत येणा-या पंप हाउस येथे लघुदाब वीज पुरवठा घेणेकामी म.रा. व. व.कं. 
यांस वीजपयवे ण व इतर शु क र. .७५,२२५/- (अ र  र. .पं याह र हजार 

दोनशे पंचवीस फ ) अदा करणसे मा यता देणेबाबत वचार 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/५११/२०१९ 

दनांक – १७/०५/२०१९ 
 
 
 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  

ठेवणेत आलेली आहेत. 


