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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक :नस/४/का व/३६४/२०२० 

दनांक : १४/१२/२०२० 
 

 

ित, 
 

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

 
 

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

                                      द.१८/१२/२०२०  रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, 
दनांक १८/१२/२०२० रोजी दु.३.०० वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने 

( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती.  
 मा.कळावे,    
 

 आपला व ास,ू                             
                                                                                                         

                                                                                                     
      (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 – ०३ 
 
 

 

दनांक : १८/१२/२०२०          वेळ : दुपार  ३.०० वा.  
 
 
 

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, दनांक 
१८/१२/२०२० रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

 
वषय .१) तळवडे गायरान जागेस तारकंुपन / िसमािभंत / पाथवे करणेबाबत मा.नगरसद य 

यांनी द.१५/१०/२०२० या प ा वये कळ वले आहे. उ ान वभागान े

द.०१/१०/२०२० या प  जा. .उ ान/०४/का व/३७३/२०२० अ वये सदर 

कामासाठ  वृ संवधन वभागाचे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कातील ‘गायराने व 

मोक या जागे अंतगत र ते क न वृ ारोपन करण’े या लेखािशषावर उपल ध 

असले या तरतुद मधुन सदर कामासाठ  तरतुद उपल ध क न दली आहे. उपरो  

वषयांक त कामांसाठ  कर यात आले या उ ान वभागाकड ल तरतुद  वाप न 

थाप य उ ान वभागामाफत खालील नमुद कामे करणे िनयो जत आहे. या 
वभागामाफत खालील नमुद कामे तां क मा यता घेवून िन वदा काढून करणेसाठ  
सदर कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

  
अ. . लेखािशष पान ./ 

अ. . 
कामाचे नांव शासक य  

मा यता र. . 
१ वृ संवधन ६-७-३६ गायराने व मोकळया जागा  

अंतगत र ते क न वृ ारोपण करणे. 
 

 --//--  १) भाग .१२ तळवडे गायरान 
मशानभूमी बाजूकड ल सीमािभंत 

दु ती करणे, तारकंुपण करणे व इतर 
कामे करणे. 

५०,००,००० 



 3 
 

 --//--  २) भाग .१२ तळवडे गायरान मु य 
वेश ारा जवळ ल व एम आय ड  सी 

बाजूकड ल सीमािभंत दु ती करणे, 
तारकंुपण करणे व इतर कामे करणे. 

५०,००,००० 

 --//--  ३) भाग .१२ तळवडे गायरान मधील 
उ ानासाठ  पाथवे करणे व इतर 
आव यक कामे करणे 

५०,००,००० 

  
 
 
 

                                                                                                    
     (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३६४/२०२० 
दनांक :  १४/१२/२०२० चे लगत. 

 


