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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६९/२०१८ 
दनांक : ०९/०२/२०१८ 

 
 
 

ित, 
 

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

 
 

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

                   सभा दनांक   २३/०२/२०१८ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक २३/०२/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० 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, 

                                                                                                   
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 - २२ 
 

दनांक : २३/०२/२०१८                                                                             वेळ : द.ु ०२.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार             
दनांक २३/०२/२०१८ रोजी दुपार ०२.०० वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
दनांक ०६/०२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक – २१) सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 

वषय .१) नवी सांगवी येथील दश या घाटावर एफ.आर.पी. प दतीचे व छतागृह 
बांधलेले आहे. सदर व छतागृह ८ ते १० वषापासून असून एफ.आर.पी.चे 
अस याने सावजिनक वापरामुळे अ व छ व वापर यास सोयी कर नाह .  
तसेच आरो य वभागास साफसफाईकामी अडचणी िनमाण होतात. यामुळे 
या ठकाणी व छ भारत अिभयाना अंतगत जुने व छतागृह काढून न वन 
सावजिनक व छतागृह बांधणे यो य होईल. तर  नवी सांगवी वॉड .५८ 
येथील व छतागृहाचे नुतनीकरण करणे हे काम सन २०१६-१७ या आिथक 
वषात काढणेत आले होते.  तर  या कामांतगत अ याधुिनक प दतीने 
Compostie Panel म ये दश या वधी घाट, वेताळ महाराज घाट, 
एम.के.हॉटेल चौक इ. ठकाणी शौचालय व मुतार  ( ी/पु ष) चे काम क न 
घेणेबाबतचे बदलाचे तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २३/०२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 
वषय .२)  वॉड मांक ५७ कवडेनगर येथील ना यामधील जलिन:सारण लाईनची  

सुधारणा वषयक कामे करणेचे कामातून मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार 
न वन वॉड .३१ म ये जलिन:सारण वषयक कामे ठक ठकाणी करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक २३/०२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३)  वॉड मांक ६० मधील यदशनीनगर एस.ट .कॉलनी म ये ेनेज चबर  

आर.सी.सी. करणेचे कामातून मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार न वन वॉड 
.३२ म ये जलिन:सारण वषयक कामे ठक ठकाणी करणेस मा यता 

देणेबाबत वचार करण.े  

( दनांक २३/०२/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .४)  . .२५ भागातील मु य र ते व अंतगत र ते डांबर करण करणे (”िन वदा 

.२०/३१ -२०१७ -१८ “) िन वदेअंतगत कामात नाग रकां या सोयीसाठ  थळ 
बदल क न नवीन . .१४ काय े ातील काळभोरनगर स.न.६४ काळभोर 
इंड यल इ टेट येथील अंतगत र ते डांबर करण करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

                                                     
     नगरसिचव 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

 मांक : नस/४/का व/६९/२०१८ 

 दनांक : ०९/०२/२०१८ चे लगत. 
 

 टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

       ठेवणेत आलेली आहेत. 


