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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

            मांक : नस/४/का व/ ४०७/२०१४ 
       दनांक : ०९/०५/२०१४ 
 
ित, 

 

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

 

  वषय :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची सभा  

                 दनांक १६/०५/२०१४ रोजी आयो जत केलेबाबत.  
 

महोदय / महोदया, 
  
 

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

दनांक १६/०५/२०१४ रोजी दपार  ु 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.
  

                         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  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – २२ 
 

दनांक : १६/०५/२०१४                                              वेळ : दपार  ु १२.०० वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक १६/०५/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 

वषय .१)   देह ू आळंद  या ३० मी. ं द या र याची सुमारे १३ क.मी.मनपा ह म ये लांबी आहे. 
देह गाव ामपंचायत ह म ये सुमारे ू १.६०० क.मी. तसेच आळंद  नगरप रषदे या 
ह म ये ५८० मी. लांबीचा र ता येतो.  सदर र ता वकिसत के यानंतर देह ते ू
आळंद  वास करणा-या वारक-यांची सोय होणार आहे.  स ा सदर र याचे 
मजबूतीकरण व ं द करणाचे कामामधील काह  उव रत कामे करणे बाक  आहेत.  देह ू
आळंद  र याचे साखळ  .०/०० ते ८/२५० क.मी. मधील र ता ं द करण व 
मजबूतीकरण करणे अंतगत फूटपाथ बांधणे, पावसाळ  पा या या पाईप लाईन टाकणे, 
पाणी पुरवठा व जलिन:सारणासाठ  मोठया यासा या लाईन टाकणे, र ता दभाजक ु
बांधणे इ. कामे करणे आव यक आहे.  सदर कामे IRC  या मानांका माणे करणेत 
येणार आहे.  सदर उव रत कामे करणेसाठ  मनपा या चालू चिलत दरसूची २०१२-१३ 
नुसार अंदाजप क हे सदर कामाचे तां क स लागार मे.पे हटेक क स टंट यांनी तयार 
केले असून यांची अंदाजप क य र. .६०,०८,४६,३८७/- इतक  आहे.  सदर काम 
करणेसाठ  मनपा या सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात थाप य वशेष योजना या 
लेखािशषावर अ.नं.८७ पानांक २३ वर र. .१०,००,००,०००/- तरतुद केली अस याने  
सदरचे काम करणेकामी येणा-या र. .६०,०८,४६,३८७/- ( अ र  र. .साठ कोट  आठ 
लाख सेहेचाळ स हजार ितनशे स याऐंशी फ  ) चे खचास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
     नगरसिचव 

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४०७/२०१४ 

दनांक : ०९/०५/२०१४ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  ( डॉकेट) नगरसिचव 

      कायालयात  वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


