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                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                          मांक : नस/४/का व/११८/२०१९ 

                                       दनाकं : २५/०२/२०१९ 
 
 

ित, 
 

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

 
 

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

                   सभा दनांक ०१/०३/२०१९ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०१/०३/२०१९ 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 रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े 
 

                                                
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 - २१ 
 

दनांक : ०१/०३/२०१९               वेळ : स.११.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०१/०३/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० 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 काय े ात एकुण ७२ झोपडप या असुन यातील 

नाग रकांचे सोयीसाठ  मनपामाफत या झोपडप याम ये सोयीसु वधा पुर व या 
जातात. नागर  दिलत व ती सुधारणा अंतगत पंपळे गुरव येथील दिलत व यांम ये 
आव यक या ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे वषयक सेवा सु वधा पुर वणे 
आव यक अस याने सदरहु कामास मा. वधी सिमतीची शास कय मा यता घेणे 
आव यक आहे. तर  पंपळे गुरव येथील दिलत व याम ये आव यक ठकाणी 
जलिन:सारण निलका टाकणे या कामाची अंदाजप कय र. .३०,००,०००/- (अ र  
र. . तीस लाख फ ) शास कय मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात एकुण ७२ झोपडप या असुन यातील 

नाग रकांचे सोयीसाठ  मनपामाफत या झोपडप याम ये सोयीसु वधा पुर व या 
जातात. नागर  दिलत व ती सुधारणा अंतगत भाग .३० मधील िस ाथनगर, 
गुलाबनगर, संजयनगर व उव रत ठकाणी ेनेज यव थेम ये सुधारणा करणे वषयक 
सेवा सु वधा पुर वणे आव यक अस याने सदरहु कामास मा. वधी सिमतीची 
शास कय मा यता घेणे आव यक आहे. तर  भाग .३० मधील िस ाथनगर, 

गुलाबनगर, संजयनगर व उव रत ठकाणी ेनेज यव थेम ये सुधारणा करणे. या 
कामास अंदाजप कय र. .३०,००,०००/- (अ र  र. . तीस लाख फ ) शास कय 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
वषय .३) दिलत व ती वकास योजना काय म २०१८-१९ अंतगत दिलत व तीम ये सवकष 

वकासासाठ  येथील अनुसूिचत जातीसाठ  आर त भागात जलिनःसारण वषयक 

निलका पुर वणेकामी ता वत करणेकामी शासन िनणय . वघयो/१०२०००/१५९२ 
/ /१८९/न व/४ द.०५.०३.२००२ ज हािधकार  व ज हा दंडािधकार  कायालय 
पुणे-१ यां याकड ल अधसमास प  .पसन/का व/४१७/२०१८ द.२५.०९.२०१८ चे 
अ वये कळ वले आहे. यानुसार भाग .२५ वाकड येथील अनुसुिचत जातीसाठ  
आर त भागात जलिनःसारण निलका टाकणे कामाचे अंदाजप क महारा  जीवन 
ािधकरणा या सन २०१८–१९ व SSR २०१८-१९ या दर सुची नुसार जलिनःसारण 
वभागामाफत तयार कर यात आले असून याची अंदाजप क य र. .२९,८१,०३९/- 
इतक  आहे. शासन िनणय . वघयो/ १०२००० / १५९२ /  / १८९ / न व / ४   
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            द.०५.०३.२००२ अ वये सन २०१८-१९ म ये लोकशा हर आ णाभाऊ साठे नागर  

व ती वकास योजना अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस ा  र कम पये 
४.०० कोट  िनयत ययामधून सदर काम करणेत येणार आहे. तर  दिलत व ती 
वकास योजना काय म २०१८-१९ अंतगत भाग .२५ वाकड, येथील अनुसूिचत 
जातीसाठ  आर त भागात आव यक ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणेकामी 
र. .२९,८१,०३९/- (अ र  र. .एकोणतीस लाख ए याऐंशी हजार एकोणचाळ स फ ) 
अंदाजप कय रकमेस शास कय मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

               
वषय .४)  दिलत व ती वकास योजना काय म २०१८-१९ अंतगत दिलत व तीम ये सवकष 

वकासासाठ  येथील अनुसूिचत जातीसाठ  आर त भागात जलिनःसारण वषयक 

निलका पुर वणेकामी ता वत करणेकामी शासन िनणय . वघयो/१०२०००/१५९२ 

/ /१८९/न व/४ द.०५.०३.२००२ ज हािधकार  व ज हा दंडािधकार  कायालय 
पुणे-१ यां याकड ल अधसमास प  .पसन/का व/४१७/२०१८ दनांक २५.०९.२०१८ 
चे अ वये कळ वले आहे. यानुसार भाग .१९ उ ोगनगर, दळवीनगर येथील 
अनुसुिचत जातीसाठ  आर त भागात जलिनःसारण निलका टाकणे कामाचे 
अंदाजप क महारा  जीवन ािधकरणा या सन २०१८–१९ व SSR २०१८-१९ या 
दरसुची नुसार जलिनःसारण वभागामाफत तयार कर यात आले असून याची 
अंदाजप क य र. .३०,००,०००/- इतक  आहे. शासन िनणय . वघयो/१०२०००/ 
१५९२/ /१८९/न व/४ द.०५.०३.२००२ अ वये सन २०१८-१९ म ये लोकशा हर 

आ णाभाऊ साठे नागर  व ती वकास योजना अंतगत पपंर  िचंचवड 

महानगरपािलकेस ा  र. .४.०० कोट  िनयत ययामधून सदर काम करणेत येणार 
आहे. तर  दिलत व ती वकास योजना काय म २०१८-१९ अंतगत भाग . १९ 
उ ोगनगर, दळवीनगर येथील अनुसूिचत जातीसाठ  आर त भागात आव यक 
ठकाणी जलिन:सारण निलका टाकणे या कामा या र. .३०,००,०००/- (अ र  
र. .तीस लाख फ ) अंदाजप कय रकमेस शास कय मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 

                                                                                            
(उ हास बबनराव जगताप)  

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/११८/२०१९ 

दनांक : २५/०२/२०१९ चे लगत. 
 

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