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                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                                                मांक : नस/४/का व/ २४१ /२०१५ 
                                    दनांक : १३/०३/२०१५ 

 
 
 

ित,  
 

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

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक २०/०३/२०१५ रोजी आयो जत  

        केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 

शु वार दनांक २०/०३/२०१५ रोजी दुपार  १२.०० 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 सभा 

कायप का मांक – १५ 
 

दनांक : २०/०३/२०१५       वेळ : दुपार १२.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
२०/०३/२०१५ रोजी दुपार १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

वषय .१) जल े  .ड/काळेवाड  म ये पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ   

                     डझाईननुसार न वन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे या कामाचे आदेश मांक ७/१०३- 
                     २०१३-१४ द.२७/०१/२०१४ नुसार कामाचे आदेश दले आहेत.  सदर कामाची िन वदा  

                     र. .२१,००,८४०/- इतक  आहे.  आतापयत र. .१६,४३,४३५/- इतका खच झाला आहे.   

                     काळेवाड  येथील वजयनगर े ातील ओंकार कॉलनी, समथ कॉलनी, वामी समथ  

                     कॉलनी, वैभव कॉलनी इ.भागात दुषीत पा या या त ार  वाढ या आहेत.  सदर  

                     भागातील पा या या पाईपलाईन २५ वषापे ा जु या अस याने तसेच  शी याचे जोड  

     असलेने तसेच पाईपलाईन खोलवर अस याने दु ती करणे अवघड आहे.  या  

     पा भूमीवर सदर भागात न वन पाईपलाईन तातड ने टाकणे आव यक आहे. सदर  

                     भागातील प र थीती कामाची िनकड ल ात घेता हे काम वर ल कामातून क न  

                     घेणे आव यक आहे.  या बाबींचा  वचार क न जल े  .ड/काळेवाड  म ये पा या या  

                     टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे 

          व टाकणे या कामातून वजयनगर े ातील ओंकार कॉलनी, समथ कॉलनी, वामी 
          समथ कॉलनी, वैभव कॉलनी इ.भागात पाईपलाईन टाकणेचे काम क न घेणेस व सदर 

          कामास र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) ची सुधार त शासक य 

          मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
 

       
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २४१ /२०१५ 

दनांक : १३/०३/२०१५ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉके ) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


