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                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                          मांक : नस/४/का व/७४६/२०१८ 

                                       दनांक : ३०/११/२०१८ 
 
 
 

ित, 
 

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

 
 

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

                   सभा दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० 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,           

                                                             
                                                (चं कांत पोपट इंदलकर)               

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 - १५ 
 

दनांक : ०७/१२/२०१८               वेळ : स.११.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०७/१२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
 

दनांक १६/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

--------- 

 
वषय .१) भाग . २८ मधील पोलीस चौक  पंपळे सौदागर ते िशवसाई पयत या 

र य़ावर ल काश यव थेत सुधारणा करणेकामी द यांची उभारणी करणे या 
कामाचे िनवीदा कायवाह  िन. . 10/04-18/19 अ वये चालु असुन, भाग .२८ 
चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत 
अस याने, सदरचे काम मनपा या इतर पर सरात क न घेणे आव यक अस याने 

तसेच सदर काम भाग .२६ चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड 

डे हलपमट अंतगत येत नस याने, भाग .२६ पंपळे िनलख मधील औंध रावेत 
र यावर ल वाय जं शन मा.कै.सुरेश च धे अंडरपास ते वाघजाई हॉटेल, 

वशालनगर या ठकाणी करणेकामी मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेनुसार 
वषयां कत कामाचे थळबदलास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२) भाग . २८ मधील कोकणे चौक ते रहाटणी र ता ट  से शन पयत या 

र य़ावर ल काश यव थेत सुधारणा करणेकामी द यांची उभारणी करणे या 
कामाचे िनवीदा कायवाह  िन. .10/10-18/19 अ वये चालु असुन, भाग .२८ चा 
पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत अस याने 
सदरचे काम मनपा या इतर पर सरात क न घेणे आव यक अस याने तसेच 
सदर काम भाग .२६ चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड 

डे हलपमट अंतगत येत नस याने, भाग . २६ पंपळे िनलख येथील बाबू 
कामठे चौक ते पंपळे िनलख मशान भुमी र ता या ठकाणी करणेकामी 
मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेनुसार वषयां कत कामाचे थळबदलास 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३) वाकड उप वभागांतगत भाग .२९ मधील सुदशननगर व जवळ ल पर सरातील 

काश यव थेचे णालीत सुधारणा करणेकामी व ुत वषयक कामे करणे या 
कामाचे िनवीदा कायवाह  िन. .10/12-18/19 अ वये चालु असुन, भाग .२९ चा 
पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत अस याने 
सदरचे काम मनपा या इतर पर सरात क न घेणे आव यक अस याने तसेच 
सदर काम भाग .२६ चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड 

डे हलपमट अंतगत येत नस याने, भाग .२६ पंपळे िनलख येथील बाबू कामठे 
चौक ते िमताली गाडन र ता या ठकाणी करणेकामी मा.नगरसद य यांनी 
मागणी केलेनुसार वषयां कत कामाचे थळबदलास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 
वषय .४) भाग . २९ मधील तुळजा भवानी मंद र चौक ते दापोड  जपयत या 

र य़ावर ल काश यव थेत सुधारणा करणे या कामाचे िनवीदा कायवाह  
िन. .10/17-18/19 अ वये चालु असुन, भाग .२९ चा पर सर हा माट िसट  
अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत अस याने सदरचे काम मनपा या 
इतर पर सरात क न घेणे आव यक अस याने तसेच सदर काम भाग .२६ 
चा पर सर हा माट िसट  अंतगत एर या बे ड डे हलपमट अंतगत येत 

नस याने, ड  पी रोड लगतचे हंद चौक, साई मं दर पर सर, वशालनगर या 
ठकाणी करणेकामी मा.नगरसद या यांनी मागणी केलेनुसार वषयां कत कामाचे 
थळबदलास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

                                                                                                               
                                                   (चं कांत पोपट इंदलकर) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७४६/२०१८ 

दनांक : ३०/११/२०१८ चे लगत. 
 
 

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

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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