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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                                                मांक : नस/४/का व/४२८/२०१५ 
                                    दनांक : २९/०५/२०१५ 

 
 
 

ित,  
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक ०५/०६/२०१५ रोजी आयो जत  

        केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 

शु वार दनांक ०५/०६/२०१५ 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, 

 
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 – १८ 
 

दनांक : ०५/०६/२०१५        वेळ : दुपार ३.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 

दनांक ०५/०६/२०१५ रोजी दुपार ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 

कामकाज होईल. 

----------    

 
वषय .१) पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या व महारा  रा य क बड  असोिशएशन, 

पुणे  ज हा  क बड  असोिशएशन यां या मा यतेने द.३१/०३/२०१५ ते 
०३/०४/२०१५ या काळात सागंवी येथील पी.ड लू.ड . मैदानात महापौर चषक 
रा य तर क बड  पधा २०१५ आयो जत कर यात येणार आहेत.  सदर 
काय मा या अनुषंगाने तुत ठकाणी मंडप वषयक कामे करणे, उदा. टेज, 
े क गॅलर , मंडप, खु या, कमाणी, तसेच खेळाडंूसाठ  राह याची यव था 

आद  कामे करणे आव यक आहे.  सदर बाबींचा समावेश असले या कामाचे 
अंदाजप क तयार केलेले आहे व याची अंदाजप क य र कम पये 
१९,३१,६००/- इतक  येत आहे.  सबब कामाची तातड ची आव यकता ल ात 
घेता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसुची ड मधील करण ५ (२) 
नुसार तुत कामाचे अंदाजप क य रकमेपयत या खचास काय र शासक य 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
 
वषय .२) भाग .१७ ी ाने र उ ानातील िसमािभंतीचे नुतनीकरण करणेचे कामास 

  मा. थायी सिमतीने ठराव .११३२० द.१५/०४/२०१५ अ वये मा यता दलेली 
आहे. सदर कामामधून तातड ची आव यकता हणून कासारवाड  मलशु द करण 
क  येथे ान क  उभारणीसाठ  शेड बांधणे आव यक आहे.  तर  सदरचे काम 
भाग .१७ ी ाने र उ ानातील िसमािभंतीचे नुतनीकरण करणेचे कामातून 

क न घेणेस व यास येणा-या य  खचास शासक य मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय .३) . .७ च-होली भागातील आळंद  या ेसाठ  मॅगझीन चौक  व इतर ठकाणी 
मंडप यव था करणेकामी येणा-या र. .२०,००,०००/- ( अ र  र. .वीस लाख 
फ ) चे पूवगनणप कास व या माणे काम कर यास शासक य मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 
 

                                                                                                
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/  ४२८  /२०१५ 

दनांक : २९/०५/२०१५ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


