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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 

कायप का मांक - ०२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २६/११/२०२१                                      वेळ – दुपार ३.०० वा. 

 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीची पा क सभा 
शु वार दनांक २६/११/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापा लके या शासक य इमारतीमधील मा. उप 
स चव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ 
ऑ टोबर २०२१ अ वये आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेत खाल ल माणे स मा. सद य 
सभागृ हात उपि थत होते. 

१. मा.उ म काश कदळे      -  सभापती 
२. मा.बाबर श मला राजू  
३. मा.दशले रेखा राजश  
४ .मा.अि वनी सतंोष जाधव  

 
       या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, सहा.आयु त सुषमा शं दे, डा अ धकार र जाक 
 पानसरे, हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

---------- 
            

   उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न  
   घेणेत आले. 
 

वषय .१)  म.न.पा.१४ जलतरण तलाव पाणी शु धीकरण प रसर व छता ,देखभाल व यां क दु ती  
             कामकाज अनुषंगाने २ वषाक रता ई न वदा स ध करणेस व याकामी येणा-या खचास   

                         शासक य मा यता घेणे बाबत    
---------- 

अ) दनांक ०८/१०/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२) चा सभावृ ांत कायम  
   करणेत आ याच ेमा.सभापती यांनी कट केले. 
ब) दनांक १८/११/२०२१ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक ०१) चा सभावृ ांत  
   कायम करणेत आ याच ेमा.सभापती यांनी कट केले. 

-------- 
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
 
ठराव मांक – ०२  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २६/११/२०२१  वभाग - डा 
सुचक – मा.श मला बाबर   अनुमोदक – मा.रेखा दशले  
संदभ – मा. श मला बाबर व मा.रेखा दशल ेयांचा ताव.  
      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीन,े नेह नगर , चंचवड ,कासारवाडी ,यमुनानगर   

नगडी ,सांगवी, संभाजीनगर, मोहननगर, थेरगाव तलाव, पंपर  वाघेरे वाघेरे, पंपळे गुरव, भोसर  व  मा.आयु त 
नवास तलाव हे १३ जलतरण तलाव चाल वले जातात. सदर जलतरण तलाव कोरोनाचा ादुभाव वाढू नये हणून 
द.१६/३/२०२१ पासून द.११/११/२०२१ या काळात बंद ठेव यात आलेले होते. तसेच वडमुख वाडी, च-होल  येथे  
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न याने जलतरण तलाव झालेला आहे. या १४ जलतरण तलाव पाणी शु धीकरण प रसर व छता ,देखभाल व 
यां क दु ती कामकाज अनुषंगाने  न याने ई न वदा स ध करणे आव यक आहे. तर  नेह नगर, चंचवड, 
कासारवाडी, यमुनानगर,  नगडी, सांगवी, संभाजीनगर,  मोहननगर,  थेरगाव, पंपर  वाघेरे वाघेरे, पंपळे गुरव, 
भोसर ,  वडमुखवाडी, च-होल  व मा.आयु त नवास तलाव या १४ जलतरण तलाव पाणी शु धीकरण प रसर 
व छता, देखभाल व यां क दु ती कामकाज अनुषंगाने २ वषाक रता ई न वदा स ध करणेस व याकामी 

येणा-या खचास शासक य मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
                                                             ( उ म काश कदळे  ) 
                                                                  सभापती 

                                         मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 
                                                       पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                                                         पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५४४/२०२१ 

          द. ०३/१२/२०२१        
 
 

                                                                                         
                      (उ हास बबनराव जगताप)              

                           नगरस चव 

                         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                             पंपर  ४११ ०१८. 
 

त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकड पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
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