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

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०२/०५/२०१७                   वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा मंगळवार दनांक 
०२/०५/२०१७ रोजी दुपार २.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १.  मा.सोनवणे शारदा हरेन  - सभापती 

२. मा.अ नी संतोष जाधव  -  उपसभापती 
३. मा. वीनल क पल हे  े

  ४. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
  ५. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

  ६. मा.जावेद रमजान शेख 

  ७. मा.यादव मीनल वशाल 
      
 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.आगळे – शासन अिधकार  ( शा), हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीन ेखालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आला. 

 
वषय .०१) भाग .५४ मधील सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील िनयो जत व चालू िन वदा  

            कामांबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव.  
 

---------- 
अ) दनांक २१/०४/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २) सभावृ ांत कायम 

करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 
 

आ) दनांक २०/०१/२०१७, ०३/०२/२०१७, १७/०२/२०१७, ०३/०३/२०१७ व २१/०४/२०१७ 
रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ५) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------- 
 



 2

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

ठराव मांक – ०७  वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०२/०५/२०१७   

सुचक – मा.सुरेश भोईर  अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा.सुरेश भोईर, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

       तावात नमुद सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात भाग .५४ पंपळे िनलख मधील 
थाप य वषयक िनयो जत व चालू कामे ह  पुनरचना झाले या भाग .२६ (ब) या भागात 

करणेत मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा सपं याचे जा हर केल.े 
 

 
 
 

( सोनवणे शारदा हरेन  ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७७८/२०१७ 

दनांक : ०२/०५/२०१७ 
 

                                                      
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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