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                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                                      मांक : नस/४/का व/६७२/२०१४ 

                                   दनांक : ०८/०८/२०१४ 
 

ित,  
 

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

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

                  पा क सभा दनांक १६/०८/२०१४ रोजी आयो जत  

         केलेबाबत... 
महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क 
सभा शिनवार दनांक १६/०८/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  
पवळे सभागहृात आयो जत करणेत आली आहे.  सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 मा.कळावे, 
 

आपला व ास,ू 

 
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 - ०२ 
 

 

दनांक : १६/०८/२०१४   वेळ : दपारु  १२.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 
शिनवार दनांक १६/०८/२०१४ रोजी दपारु  १२.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 

आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

 दनांक ०२/०८/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .१)  

 सभावृ ांत कायम करण.े 
 

वषय .१) नािशक फाटा ते मोशी मु य र याचेकडेने गंधवनगर  येथे सेवा 
र याचे काम स या चालू असले या देह ते आळंद  र याची ू
सुधारण करणे ट पा .२ मोशी जाधववाड  ह  ते आळंद गाव 
साखळ  .८/२५० क.मी. ते १५/०५० क.मी. िन वदा .जी 
१/४७/२/२०११-१२ कामामधून करणेचे थळ बदल तावास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२) फ े य कायालयाचे अित मण वभागासाठ  टाटा LPT 

407/34/BS4 वाहन खरेद  करणे व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .११,७१,४८२.७५ (अ र  र. .अकरा लाख ए काह र हजार 
चारशे याऐंशी पैसे पं याह र फ ) चे खचास शासक य 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३) भाग .३२ सँड वक कॉलनी, सावंतनगर, महादेवनगर 
प रसरात र याचे कडेने पे हंग लॉक बस वणेकामी येणा-या 
अंदाजे र. .५०,००,०००/- (अ र  र. .प नास लाख फ ) चे 
सुधा रत पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४) भाग .६ मोशी येथे मंडप यव था व या अनुषंिगक कामे 
करणेकामी येणा-या अंदाजे र. .१७,३३,७७२/- (अ र  
र. .सतरा लाख तेहतीस हजार सातशे बहा र फ ) चे  
पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .५) भाग .५ म ये अित मण कारवाईसाठ  े न व जे.सी.बी. 
पुर वणेकामी येणा-या अंदाजे र. .१७,००,२४०/- (अ र  र. . 
सतरा लाख दोनशे चाळ स फ ) चे खचाचे पुवगणनप कास 
सुधा रत शासक य मा यता व या माणे काम करणेस 
मा यता देणेबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

 
वषय .६) मौजे बो-हाडेवाड  या ठकाणी गायराना लगतचा १८.०० मी 

ड .पी.र ता क न िमळणेबाबत थािनक  नगरसद य यांनी 
वनंती केली आहे.  य  जागा पाहणी केली असता र याचे 
जुने भैरवनाथाचे मं दर अस याचे िनदशनास आले आहे. 
मा.सद य व मा.आमदार ी. वलास वठोबा लांडे यांनी 
द.३०/०६/२०१४ रोजी य  जागेवर भेट देऊन बनकर व ती 
येथील नाग रकां या सोईसाठ  मं दरा या मागे ६.०० मी. 
गायरानातून र ता करणेचे सुिचत केले आहे.  यामुळे सुमारे 
३० ते ४० घरांना र याची सोय होणार आहे. सदर र ता 
करावयाचा झा यास या र यासाठ  सन २०१४-१५ चे 
अंदाजप काम ये तरतूद नाह .  मा.नगरसद य यांनी यांचे प  
द.०४/०७/२०१४ अ वये बो-हाडेवाड  गायरानातून नाग रकां या 
सोईसाठ  सदर र याचे काम आव यक अस याने डूडूळगांव 
येथील वकास आराखडयातील र ते खड मु माचे करणे (जुने 
गट १९२ ते २४०) िन. .१९/९-२०१२/१३ हे या कामातून 
करणेबाबत वनंती केली आहे.  डूडूळगांव येथील काम हे १८.०० 
मी. ड .पी.र याचे असून या र यावर ल मनपा या ता यात  
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  आले या े ाचे काम पुण झाले आहे व उव रत काम थािनक 

जागा मालकांनी अ ाप मनपा या ता यात जागा न द याने 
करता येत नाह .  यामुळे उव रत रकमेतून बो-हाडेवाड  येथील 
६.०० मी. र ता व भाग .६ मोशी येथील अंतगत र याचे 
काम 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/६७२/२०१४ 

दनांक : ०८/०८/२०१४ चे लगत. 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


