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                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                        पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                          मांक : नस/४/का व/ ८० /२०२० 
                                       दनांक : १५/०२/२०२० 
 
 
 

ित, 
 

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

 

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

                सभा दनांक २०/०२/२०२० रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा गु वार 
दनांक २०/०२/२०२० रोजी दुपार 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.  

 मा.कळावे, 
                                                           आपला व ासू,  

                                                             
                                              (उ हास बबनराव जगताप)  

                                                  नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
 
 
Z:\e drive\Nagersachiv1\New Folder\Ele 2018-19 sub committee sabhapati.doc 

 
 



 

 
 
 

2
 

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

कायप का मांक – १३ 
 

दनांक : २०/०२/२०२०                     वेळ : द.ु१२.०० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
२०/०२/२०२० रोजी दुपार  १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल.   

---------- 
       दनांक ०७/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२) सभावृ ांत कायम 
करणे. 

---------- 

वषय .१) मुकाई चौक ते भ  श  चौक बीआरट एस र याचे काम चालु आहे. या कामांतगत 
िनसगदशन सोसायट  जवळ रे वेओ हर जचे कामात महारा  रा य वज पारेषण 
कंपनीचा इएच ह  टॉवर हल वणे व टॉवरची उंची वाढ वण ेआव यक आहे. या कामाचे 
महारा  रा य वज पारेषण कंपनीकडून सुधार त अंदाजप क ा  झालेले आहे. तसेच 
कामासाठ  रे वे लॉक व महारा  रा य वज पारेषण कंपनीचा २२० क. हो.दाबाचा 
वज पुरवठा बंद करणेसाठ चे चाजस यांचा एकुण अंदाजे खच र. .२५,००,००,०००/- 

(अ र  र. .पंचवीस कोट  फ )  इतका खच अपे त आहे.   या कामाची शास कय 
मा यता  र. .7,00,00,000/- इतक  मा.महापािलका सभेने ठराव .102 दनांक 
28/11/2017 अ वये यापुव  दलेली होती. तर  उपरो  वषयां कत कामास 
र. .२५,००,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस कोट  फ ) या रकमेस सुधार त शास कय 
मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 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/ ८० /२०२० 
दनांक : १५/०२/२०२० चे लगत 

 
 

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

             ठेवणेत आले आहे. 


