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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

           मांक : नस/४/का व/१०५५/२०१३ 
      दनांक :  ०८ / ११ / २०१३ 
 
ित, 

 
मा........................ 
सद य, वधी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
 
  वषय :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी      
                        सिमतीची सभा दनांक १५/११/२०१३ रोजी  
                    आयो जत केलेबाबत.  
 
महोदय / महोदया,  
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क 
सभा शु वार दनांक १५/११/२०१३ 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 

 
 
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 १२ 

 
दनांक : १५/११/२०१३                                        वेळ : दपार  ु १२.०० वा. 

 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 
शु वार दनांक १५/११/२०१३ 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) मा.उपमहापौर मा. अित . आयु   व मा.नगरसद यांचे मागणी वचारात  

                         घेऊन पंपर  िचंचवड शहरातील नद , नाले, तलाव याम ये िनमा यामुळे  

          होणारे दषण रोखणेबाबत आव यक या उपाय योजना करणेचे कामातून        ु  

          व वध ठकाणी आव यकतेनुसार िनमा य कलश व याबाबत िनदशक बोड  

          सुमारे ३० कलश व ३० बोड बस वणेचे सुधार त अंदाजप क तयार केले  

          असून यासाठ  सुमारे र. . ७,४५,०००/- इतका वाढ व खच होणे अपे त  
          आहे. सदरचे वाढ व काम िन वदा ( .ENV/05/2012-13 ) मंजूर दराने  

          करणेसाठ  तसेच सुधा रत एकुण र कम पये ३३,००,०००/- चे खचास  
          सुधा रत शासक य मा यता घेणेसाठ  मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस  

          करणेत येत आहे. 
वषय .२) ब भागात व वध ठकाणी र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा व 

दशादशक फलक (साईनेज बोड) वषयक कामे करणेकामी येणा-या 
र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या 
माणे काम कर यास मा यता देणेकामी वचार करणे. 

वषय .३) क भागात भोसर  प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा  
वषयक कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ 
लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता 
देणेकामी वचार करणे. 

 

वषय  .४) ड भागात पंपर गाव प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक 
सुधारणा  वषयक कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  
र. .नऊ लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास 
मा यता देणेकामी वचार करणे. 

 

वषय .५) ड भागात वाकड प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा  
वषयक कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ 
लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता 
देणेकामी वचार करणे. 
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वषय .६) ड भागात व वध ठकाणी र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा व  
दशादशक फलक (साईनेज बोड) वषयक कामे करणेकामी येणा-या 
र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या 
माणे काम कर यास मा यता देणेकामी वचार करणे. 

 

वषय .७) ड भागात सांगवी प रसरातील र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा  
वषयक कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ 
लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता 
देणेकामी वचार करणे. 

 

वषय  .८) टे को र ता, संभाजीनगर, शाहनगरू , के.एस.बी.चौक र यांची वाहतूक 
सुधारणा  वषयक कामे करणेकामी येणा-या र. .९,००,०००/- (अ र  
र. .नऊ लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास 
मा यता देणेकामी वचार करणे. 

 

वषय .९) पंपर  िचंचवड मनपा ह तील दशादशक, थलदशक, पा कग, नो  

           पा कग बोड व इतर वाहतूक सा ह य पुर वणे व बस वणेकामी येणा-या 
र. .२२,५०,०००/- (अ र  र. .बावीस लाख प नास हजार फ  ) चे 
पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेकामी वचार 
करणे. 

 

वषय .१०) अ भागात व वध ठकाणी र यावर व चौकाम ये वाहतूक सुधारणा  

व  दशादशक फलक (साईनेज बोड) वषयक कामे करणेकामी येणा-या 
र. .९,००,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख फ ) चे पुवगणनप कास व या 
माणे काम कर यास मा यता देणेकामी वचार करणे. 

 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ १०५५ /२०१३ 

दनांक :  ०८/११/२०१३ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े ( डॉके स) नगरसिचव 

      कायालयात  वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


