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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ५३ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.०१.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जानेवार -२०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

बुधवार द.२०.०१.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 

उपि थत होत.े  

 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  - महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव  - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.  मा.जाधव साधना रामदास 

१२.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५. मा.काळजे नतीन ताप 

१६.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७. मा.बाबर शारदा काश 

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव 
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१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०.  मा.उ हास शे ी 

२१.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२२. मा.तानाजी व ल खाडे 

२३.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२५.  मा.भारती फरांदे 

२६.  मा.आर.एस.कुमार 

२७.  मा.जावेद रमजान शेख 

२८.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३१.  मा.राजू मसाळ 

३२.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३.  मा.नेटके सुमन राज  

३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५. मा.भ डवे सं गता राज  

३६. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३८. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३९. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४०. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४१.  मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४२.  मा.अपणा नलेश डोके 

४३.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४४.  मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४५.  मा.जय ी वसंत गावड े

४६.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४७.  मा. साद शे ी 
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४८.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश 

४९.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५०.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५१. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५२. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५४. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५५. मा.सुपे आशा र वं  

५६. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५८. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५९. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६०. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६१. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६२. मा. ा बाजीराव लांड े

६३. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६५. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६६. मा.सावळे समा र वं  

६७. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६८. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६९. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७०. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७१. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७२. मा. गता सुशील मंचरकर 

७३. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७४. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

७५. मा.टाक अ ण मदन  

७६. मा.आसवाणी स वता धनराज 
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७७. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७८. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७९. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८०. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८१. मा.काळे वमल रमेश 

८२. मा.पाडाळे नता वलास 

८३. मा. वनोद जयवंत नढे 

८४. मा.तापक र अ नता मि छं    

८५. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८६. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८७. मा.बारणे नलेश हरामण 

८८. मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

८९. मा.बारणे माया संतोष 

९०. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९१. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९२. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९३. मा.कलाटे वाती मयुर 

९४. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ  

९५. मा.च धे आरती सु रेश 

९६. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९७. मा. शतल व ल उफ नाना काटे 

९८. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९९. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१००. मा.जगताप राज  गणपत  

१०१. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०२.  मा.जगताप नवनाथ द त ु 

१०३.  मा. शांत शतोळे 

१०४.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी  

१०५.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
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१०६.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०७.  मा.काटे राज  भकनशठे 

१०८.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०९.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११०.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१११.  मा.संजय केशवराव काटे 

११२.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११३.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११४.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११५.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११६.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

            
     या शवाय मा.राजीव जाधव-महापा लका आयु त,मा.उ हास जगताप-नगरस चव, 

मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, मा.सुरगुड-े

वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.माने, मा.दुरगुड,े मा.खोसे, मा.आ ट कर-

सहा.आयु त, मा.कुलकण -कायकार  अ भयंता, मा.लावंड-कायदा अ धकार  हे अ धकार  सभेस 

उपि थत होत.े    

----------- 
मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, मंगेश पाडगावकर- ये ठ कवी व महारा  भूषण,आशालता 

पाट ल- ये ठ अ भने ी,साधना शवदासानी- ये ठ अ भने ी,शेखर नवरे- ये ठ अ भनेत,ेडॉ.अ ण 

टकेकर - ये ठ प कार, वचारवंत आ ण संशोधक,हौसाबाई बाजीराव बारण-ेमाजी उपमहापौर 

झामाबाई बारणे यां या जाऊ यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत 

यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

 
मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े   
 
मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 
 

(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 
 
मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, आजची सभा सोमवार द.२५/१/२०१६ रोजी दुपार  
२.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 
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मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े  
 
मा.महापौर - सवा या संमती माणे सोमवार द.२५/१/२०१६ रोजी दुपार  २.०० पयत सभा  

     तहकूब कर यात येत आहे.  
 
 
 
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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 पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ५३ 

सभावृ तांत 
( दनांक २०.०१.२०१६ ची तहकूब सभा) 

दनांक – २५.०१.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे जानेवार -२०१६) दनांक २०.१.२०१६ ची तहकूब 

मा.महापा लका सभा सोमवार द.२५.०१.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या 

शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े 

 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  - महापौर 

२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

४. मा. हे े सु रेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दल प 

६. मा.सौ. वाती मोद साने 

७. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८. मा.थोरात व नता एकनाथ 

९. मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव 

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९.  मा.उ हास शे ी 
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२०.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२१.  मा.पवार संगीता शाम 
२२.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३. मा.तानाजी व ल खाडे 

२४.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२६.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७.  मा.भारती फरांदे 

२८.  मा.जावेद रमजान शेख 

२९.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

३०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३२.  मा.राजू मसाळ 

३३.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३६. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३७. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४०. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४१.  मा.अपणा नलेश डोके 

४२.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३.  मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४४.  मा. साद शे ी 

४५.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश 

४६.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४७.  मा.शेख अ लम शैकत 

४८.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
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४९. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५०. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५१. मा.म डगेर  वषा वलास  

५२. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५३. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५४. मा.सुपे आशा र वं  

५५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५६. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५७. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५८. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे 

६०. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६१. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६२. मा. ा बाजीराव लांड े

६३. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६५. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६६. मा.सावळे समा र वं  

६७. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६८. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६९. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७०. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७१. मा. गता सुशील मंचरकर 

७२. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७३. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

७४. मा.टाक अ ण मदन  

७५. मा.आसवाणी स वता धनराज 

७६. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७७. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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७८. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७९. मा.काळे वमल रमेश 

८०. मा.पाडाळे नता वलास 

८१. मा. वनोद जयवंत नढे 

८२. मा.तापक र अ नता मि छं    

८३. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८४. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८५. मा.बारणे नलेश हरामण 

८६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८७. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८८. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८९. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९०. मा.कलाटे वाती मयुर 

९१. मा.च धे आरती सुरेश 

९२. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९३. मा. शतल व ल उफ नाना काटे 

९४. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९५. मा.जगताप राज  गणपत  

९६. मा. शतोळे शैलजा बाबरुाव 

९७. मा.जगताप नवनाथ द त ु 

९८. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९९. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळे 

१००. मा. शांत शतोळे 

१०१. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 

१०२. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०३. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०४. मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०५. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०६. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
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१०७. मा.संजय केशवराव काटे 

१०८. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०९. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११०. मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१११. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

 

  या शवाय मा.राजीव जाधव-महापा लका आयु त,मा.उ हास जगताप-नगरस चव, 
मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य 
वै यक य अ धकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-
सहआयु त, मा.च हाण, मा.तुपे -सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े 
मा.गायकवाड, मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.दुरगुड,े मा.आ ट कर-सहा.आयु त, 
मा.उबाळे- शासन अ धकार  ( श ण मंडळ) मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अ धकार , 
मा.दुधेकर, मा.च हाण, मा.थोरात, मा.पठाण, मा.घोडे, मा.कुलकण , मा.ओंभासे-कायकार  
अ भयंता, मा.मोरे-सह यव थापक य संचालक(पीएमपीएमएल), मा.बोदाड-े शासन अ धकार , 
मा.लावंड-कायदा अ धकार , मा.जरांडे-सुर ा  अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

----------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
 
अ) मा.शुभांगी ल ढे   - मा.महापा लका सभा मांक-५० दनांक ( द.२०/१०/२०१५  

(द.ु२.०० व २.२५), द.१६/११/२०१५ व द.२०/११/२०१५ (द.ु१.०० व 
१.२०) म ये - वषय मांक १९ म ये - पान .९१ वर 
“मा.राज  काटे” या नावाऐवजी “मा.संजय काटे” अशी नावात 
दु ती करणेत येऊन या दु तीसह सभावृ तांत कायम करणेत 
यावा. 
 
मा.महापा लका सभा मांक-५० दनांक ( द.२०/१०/२०१५  
(द.ु२.०० व २.२५), द.१६/११/२०१५ व द.२०/११/२०१५ (द.ु१.०० व 
१.२०) म ये - वषय मांक १९ म ये - पान .९१ वर 
“मा.राज  काटे” या नावाऐवजी “मा.संजय काटे” अशी नावात 
दु ती करणेत येऊन या दु तीसह सभावृ तांत कायम करणेत 
आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

 
ब)  मा.महापा लका सभा मांक-५१ द.२०/११/२०१५चा सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे 

मा.महापौर यांनी कट केले. 
----------- 
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मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक – ८१०       वषय मांक - १ 

दनांक - २५/०१/२०१६       वभाग - मा.आयु त 
  
                       संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/दापोडी/टे-१२/९२/२०१५,  

                       द.०८/१२/२०१५ 

२)  मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. .३५ द.१५/१२/२०१५    
  

             मौजे दापोडी भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास  वभाग 

यांचेकडील अ धसुचना ं .पीसीसी-३०९६/१८०१/सी.आर-२६१/न व-२२ द.११/०९/१९९७ अ वये 
शासनाकडुन मंजुर करणेत आल  आहे. सदर वकास योजनेनुसार  दापोडी हे गाव पुणे मनपा 
मधुन प.ं च.मनपा म ये समा व ट कर यात आले आहे. मौजे दापोडी  येथील स.नं.८५अ पैक  
आर ण .३/२८ करकोळ बाजार ता वत केलेले आहे, सदरचे आर ण ड.पी. रपोटनुसार 
सुमारे १०००.०० चौ.मी. े ावर आहे. सदर आर णाच े  भूसंपादन ताव महानगरपा लकेन े

पाठ वला नाह .   स यि थतीम ये पुणे-मु ंबई महामागापासुन सांगवी गावाकडे जाणा-या व 
रे वेलाईन फाटकापयत र या या दो ह  बाजुस भाजी मंडई आहे.सदरचा र ता खुपच 
वदळीचा असलेने सदर ठकाणी रे वेलाईन या फाटकामुळे ब-याच वेळा अपघात होतात व 
वाहतुक स अडथळा नमाण होतो. तसेच मा.नगरसद यांची वारंवार मागणी आहे क  मौजे 
दापोडी येथे भाजी मंडई ( करकोळ बाजार) चे आर ण वक सत करावे हणजे दापोडीमधील 
नाग रकांना भाजी खरेद साठ  रे वेलाईन वर ल फाटक ओलांडुन जा याची आव यकता 
भासणार नाह . यामुळे आ. .३/२८ ( करकोळ बाजार) चे आर णाची जागा लवकर ता यात 
घेऊन भाजी मंडई ( करकोळ बाजार) वक सत करावे. तर  सदरचे आर णाचे जागेचा 
भुसंपादनाचा ताव तयार केलेला असुन सदर भुसंपादन ताव मा.िज हा धकार  पुणे 
यांचेकडे पाठवावा  लागणार आहे. सदर भुसंपादन पाठ वणे कामी मा.शहर सुधारणा 
स मतीमाफत मा.महापा लका सभेची मा यता आव यक आहे.  क  शासनान े“The Right to 
fair compensation and Transparency in land acquisition ,Rehabilitation Resettlement Act 
2013” हा न वन भूसंपादन कायदा तयार केला असून द.०१/०१/२०१४ पासुन सदरचा कायदा 
अंमलात आला आहे.तर  उपरो त ता वत आर णाखाल ल ज मन महारा  ादे शक व 
नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ व न वन भूसंपादन कायदा अ वये संपादन 
करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकड े पाठ वणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.शुभांगी ल ढे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -    

         अनुकूल - ८१     तकूल - ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
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मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक – ८११       वषय मांक - २ 

दनांक - २५/०१/२०१६       वभाग - मा.नगरस चव  
 

वधी स मती 
 

अ) द.४/१२/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) द.१८/१२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

 
मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -    

अनुकूल - ८१       तकूल – ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 

मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
ठराव मांक – ८१२      वषय मांक - ३ 

दनांक - २५/०१/२०१६      वभाग - मा.नगरस चव  
 

मा.शहर सुधारणा स मती 
 

अ) द.१७/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.     

                        ब)  द.१/१२/२०१५ व १५/१२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.     

  क) द.१५/१२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -    

अनुकूल - ८१       तकूल - ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 

 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक – ८१३      वषय मांक - ४ 

दनांक - २५/०१/२०१६      वभाग - मा.नगरस चव  
 

मा. डा,कला,सा ह य व सां कृ तक स मती 
                                                     
                          द.२/१२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
    
मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –    

अनुकूल - ८१        तकूल – ० 
 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याच ेमा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 

मा.महापौर - सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे.                               

     

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका  
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/१०/का व/१३/१६ 
दनांक – ०६/०२/२०१६                            
                                                                             
                                             

                                              
            नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 


