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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक १९ 

सभावृ ांत  
 
दनांक : १५/०२/२०१३          वेळ : दपार  ु ३.०० वाजता 

 
  

  पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 

दनांक १५/०२/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेत खालील 

स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. साद शे ट   -  सभापती 

२) ´ÖÖ. †ò›ü. ×®ÖŸÖß®Ö –ÖÖ®ÖêÀ¾Ö¸ü »ÖÖÓ›üÝÖê  

    

या िशवाय मा. चाकणकर - भार  नगरसिचव, हे अिधकार  उप थत होते. 
 

---------- 
 

मा.सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत  

            नस याने गु वार दनांक २१/०२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० पयत सभा  

            तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 

 
( साद शे ट  ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा. वधी सिमती 
कायप का मांक १९ 

सभावृ ांत  

( दनांक १५/०२/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक : २१/०२/२०१३          वेळ : दपार  ु २.०० वाजता 

 
  

  पंपर  िचंचवड  महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक १५/०२/२०१३ 

ची तहकूब सभा गु वार दनांक २१/०२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलके या 

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती.  सभेत खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. साद शे ट   -  सभापती 

२) मा. ननवरे जत  बाबा 

३) मा. सुपे आशा र वं  

४) ´ÖÖ. िशतोळे शैलजा बाबुराव 

५) मा. नेटके सुमन राज  

    

या िशवाय मा.सावंत - सह आयु , मा. चाकणकर - भार  नगरसिचव, हे अिधकार  
उप थत होते. 

 
---------- 

 
 

अ) दनांक १८/०१/२०१३ व ०१/०२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .१७ )  

    सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
ब) दनांक ०१/०२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .१८ ) सभावृ ांत कायम  

   करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक : ११९        वषय मांक : १ 

दनांक : २१/०२/२०१३      

सुचक : मा. जत  ननावरे      अनुमोदक : मा. सुमन नेटके 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/ड/१५/१२/२०१३, द.२४/०१/२०१३ 
 

वषय - जुनी सांगवी येथील जुनी ६ लाख लीटर मतेची टाक  पंप हाऊस व संप  

       पाडून न वन १५ लाख िलटर मतेची नवीन उंच टाक  बांधण.े 
 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 ( साद शे ट  ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ १९२ /२०१३ 

दनांक : २१/०२/२०१३         

 
 
 
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 


