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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

            मांक : नस/४/का व/  ३३७  /२०१४ 
       दनांक : ११/०४/२०१४ 
 
ित, 

 

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

 

  वषय :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची सभा  

                 दनांक १९/०४/२०१४ रोजी आयो जत केलेबाबत.  
 

महोदय / महोदया, 
  
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार 

दनांक १९/०४/२०१४ 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, 
 

                                               
                                                        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  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – २१ 
 

दनांक : १९/०४/२०१४                                              वेळ : दपार  ु १२.०० वा. 
 

 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार 
दनांक १९/०४/२०१४ 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. अ भाग सिमती ठराव मांक ८ दनांक १८/०२/२०१४ नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या अ पूघर शेजार ल समथनगर , आिशवाद नगर, परमार कॉ ले स 
येथील तसेच द नगर भागातील नागर क पािलका ह ीबाहेर ल असले तर  महापािलकेने 
यां या पा याची सोय केलेली आहे.  पण याचा दर १००० िलटरला ३५/- . असा 
आहे.  परंतु िस द वनायक नगर  हा भाग सु दा मनपा ह ीबाहेर आहे पण तेथील 
पा याचा दर १००० िलटरला २.५० . महापािलके या अट  शत  नुसार आहे.  याबाबत 
मा. वधी सिमती ठराव .९३४ दनांक ०३/०४/२००६ अ वये मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस केलेली असून मा.महापािलका सभा ठराव . ५०८ द.२४/०४/२००६ अ वये 
िस द वनायक व ीनगर  येथील नाग रकांना मनपा ह तील िनवासी दरा माणे 
पाणीबील आकारणेस मा यता देणेत आलेली आहे.  तर  अ पूघर शेजार ल समथनगर , 
आिशवाद नगर, परमार कॉ ले स येथील तसेच द नगर भागातील र हवाशांना 
िस द वनायक नगर  व ीनगर  येथील मनपा ह तील िनवासी दरा माणे पाणीबील 
आकारणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करण.े 

 

 
     नगरसिचव 

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/४/का व/३३७/२०१४ 

दनांक : ११/०४/२०१४ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  ( डॉकेट) नगरसिचव 

      कायालयात  वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


