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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/ ९५३ /२०१४ 

      दनांक : २८/११/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा  

        सिमतीची पा क सभा दनांक ०३/१२/२०१४ रोजी  

        आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक ०३/१२/२०१४ रोजी दपार  ु 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.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ०९ 

 

दनांक : ०३/१२/२०१४         वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक ०३/१२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 

वषय .१) सन २०१४-१५ या आिथक वषासाठ  जा हर कटना ारे अज माग वले असता 
मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत एकूण ३९६२ अज ा  झाले असून या 
अजाची तपासणी या चालू असून याम ये अंदाजे ६०% अज पा  हो याची 
श यता वाटते.  हणजेच ा  अजापैक  अंदाजे एकूण २४०० अज पा  होतील 
असे मत आहे.  हणजेच या दो ह  आिथक वषासाठ  कमान एकूण ४७७५ 
सायकली खरेद  करणे अपे त अस याने या दो ह  आिथक वषासाठ  कमान 
अंदाजे एकूण ५००० सायकली खरेद  करा या लागणार आहेत.  सदर या सायकली 
गतवष या खरेद  कंमतीम ये १०% दरवाढ वचारात घेता अंदाजे र कम पये 
३,८३०/- ती नग या दराने खरेद  करा या लागतील यानुसार एकूण र कम पये 
१,९१,५०,०००/- ( अ र  र कम पये एक कोट  ए या णव लाख प नास हजार 
फ  ) इतका खच अपे त आहे. या योजनेसाठ  सन २०१४-१५ या व ीय वषात 
अंदाजप काम ये र कम पये ६७,५०,०००/- एवढ  तरतूद आहे.  उपल ध 
तरतूद चा वचार करता र कम पये - १,२४,००,०००/- ( अ र  र कम पये एक 
कोट  चोवीस लाख फ  ) इतक  तरतूद कमी पडणार असून सदरची तरतूद 
सुधा रत अंदाजप कात करणेत येईल. तर  सदर या सायकली खरेद  करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

                                                                                    

                 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/९५३/२०१४ 

दनांक : २८/११/२०१४ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
 
 


