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                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                        पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                          मांक : नस/४/का व/४४१/२०१९ 

                                       दनांक : २७/०९/२०१९ 
 
 
 

ित, 
 

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

 

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

                सभा दनांक ०४/१०/२०१९ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०४/१०/२०१९ 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 – ०८ 
 

 

दनांक : ०४/१०/२०१९                 वेळ : द.ु३.०० वा. 
 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०४/१०/२०१९ रोजी दुपार ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल.  

---------- 
 

        दनांक २०/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०७) सभावृ ांत 
कायम करणे. 
 

---------- 
 

     वषय .१) भाग .१७ म ये सम  थळ पाहणी केली असता पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या “ब” े ीय कायालया या काय े ात भाग .१७ या 
भागाचा समावेश होतो. सदर भागाम ये नाग रकांसाठ  व तरंग या 
लोकसंखेसाठ  मनपाने व वध ठकाणी सावजिनक व छतागृहांची 
यव था केली आहे. सदर व छतागृह दैनं दन वापरामुळे ना दु त 
होतात. व छ भारत अिभयान अंतगत व छतागृहे सु थतीत ठेवणे 
शहरा या ीने आव यक आहे. भाग .१७ म ये सावजिनक शौचालये 
०५ लॉक (िस स ४०) इतके व ०४ यु रन स लॉ स आहेत. तसेच 
मनपा या शाळांम ये सु ा व छतागृहे आहेत. सदर व छतागृहांची 
कालब  प तीने दु ती करणे आव यक आहे. सदर भागाम ये व वध 
ठकाणी राडारोडा पडलेला असतो याबाबत नाग रक व नगरसद यां या 
त ार  येतात याचे िनराकरण कर यासाठ  राडारोडा उचलण ेगरजेचे आहे. 
तसेच या ठकाणी र यावरती कचरा पडतो (जी ह पी पॉट) या 
ठकाणचे सुशोिभकरण क न नाग रकांना सदर ठकाणी कचरा न 
टाकणेसाठ  उ ु  करणे गरजेचे आहे. मनपा या मालम ां या 
िसमािभंतींवर िभ िच े काढून पयावरण व व छते बाबत जाग कता 
िनमाण  करणे  गरजेच े  आहे.  यामुळे  सदर  कामाचा  समावेश    
सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये कर यात आलेला आहे. अशी 
नाग रक व नगरसद यांची मागणी आहे. सदर कामाचा सन २०१९-२० 
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                या अंदाजप कात समावेश कर यात आलेला आहे. सावजिनक 
व छतागृहांची देखभाल दु तीची कामे वना वलंब करणे गरजेचे आहे. 
या क रता व छ भारत अिभयाना अंतगत असले या सामुदाियक व 

सावजिनक शौचालय दु ती या लेखाशीषातून िन वदा काढणे गरजेचे 
आहे. सदर कामासाठ  सन २०१९-२० या मनपा अंदाजप काम ये पान 

.५१३ अ. .०३ वर र. .५,००,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आलेली 
आहे. यानुसार सम  जागेवर पाहणी केली असता रा य तर य 
एस.एस.आर. सन २०१८-१९ चे मंजुर दरपृ थकरणानुसार अंदाजप क 
तयार केले असून िन वदा र. .४१,४८,८५२/- इतक  येत आहे. सदर 
कामासाठ  एक त शासक य मा यता ठरावात या कामाला शासक य 
मा यता उपल ध नाह . सदर कामाला शासक य मा यता घेणे आव यक 
आहे. सदर कामाची अंदाजप क य र. .४९,८६,३२९/- इतक  येत आहे. 
तर  सदर काम करणेस व यासाठ  येणा  या र. .४९,८६,३२९/-(अ र  
र. .एकोणप नास लाख शहाऐंशी हजार ितनशे एकोणतीस फ ) इत या   

अंदाजप क य  रकमेस शासक य  मा यता  देणेबाबत  वचार  करणे. 
( दनांक ०४/१०/२०१९ 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/४४१/२०१९ 

दनांक : २७/१०/२०१९ चे लगत. 
 
 

        टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात  

            वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
 


