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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ६५ 

सभावृ तांत 
दनांक – १९.११.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

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

श नवार द.१९.११.२०१६ 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.धराड े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 े सुरेश 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.काळजे नतीन ताप 

१४. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१५. मा.पाञ ेराम संभाजी 

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.आर.एस.कुमार 

२९. मा.जावेद रमजान शेख 

३०. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३१. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३२. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३३. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४. मा.नेटके सुमन राज  

३५. मा.तरस बाळासाहेब जयवतं 

३६. मा.भ डवे सं गता राज  

३७. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

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

४०. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४१. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४२. मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

४३. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४४. मा.अपणा नलेश डोके 

४५. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४६. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४७. मा.जय ी वसंत गावड े

४८. मा.पवार मनीषा काळूराम 
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४९. मा. साद शे ी  

५०. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

५१. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५२. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५३. मा.शेख अ लम शैकत 

५४. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५५. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५६. मा.म डगेर  वषा वलास 

५७. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५८. मा.सुपे आशा र वं  

५९. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६०. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६१. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६२. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६३. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६४. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६५. मा. दा बाजीराव लांड े

६६.  मा. ॲड. नतीन ाने वर लांडगे 

६७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६८. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६९. मा.ननवरे िजत  बाबा 

७०. मा.सावळे समा र वं  

७१. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७२. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७३. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७४. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७५. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७६. मा.कदम सदगु  महादेव 

७७. मा. गता सुशील मंचरकर 
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७८. मा.कैलास महादेव कदम 

७९. मा.छाया जग नाथ साबळे 

८०. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

८१. मा.टाक अ ण मदन  

८२. मा.आसवाणी स वता धनराज 

८३. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८४. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८५. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८६. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८७. मा.काळे वमल रमेश 

८८. मा.पाडाळे नता वलास 

८९. मा. वनोद जयवंत नढे 
९०. मा.तापक र अ नता मि छं    

९१. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९२. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९३.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९४.  मा.बारणे नलेश हरामण 

९५.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९६.  मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९७.  मा.बारणे माया संतोष 

९८.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९९.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

१००.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

१०१.  मा.कलाटे वाती मयुर  

१०२.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१०३.  मा.च धे आरती सु रेश 

१०४.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०५.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०६.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
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१०७.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०८.  मा.जगताप राज  गणपत  

१०९.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

११०.  मा.जगताप नवनाथ द त ु

१११.  मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

११२.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

११३.  मा.जम सोनाल  पोपट 

११४.  मा. शांत शतोळे 

११५.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११६.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११७.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११८.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

११९.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

१२०.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१२१.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१२२.  मा.संजय केशवराव काटे 

१२३.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२४.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२५.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२६.  मा.लोखंड ेगोर  जाकाराम  

 

 या शवाय मा.तानाजी शंदे - अ त र त आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, 

मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, 

मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर - सहा.आयु त, मा.कांबळे - . श णा धकार  

(मा य मक), मा.सवणे - कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

                                 ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.उ हास शे ी  -  मा.महापौर साहेब, राज  तुपारे - काि मर येथील पूँचम ये झाले या ह यात  

हु ता मा झालेले जवान, जयवंतीबेन मेहता -माजी क य मं ी व ये ठ ने या, कनूभाई रामदास गांधी- 

महा मा गांधी यांचे नातू व ये ठ शा , तुकाराम उफ बापू ल मण घावरे - ये ठ यंग च कार,  
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अि वनी एकबोटे  - ये ठ ना य कलावंत व अ भने ी, सार का गायकवाड, यांचे द:ुखद नधन  

झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी व सभा बधुवार दनांक २३/११/२०१६ रोजी  

द.ु३.०० वा. पयत तहकुब करणेत यावी ह  वनंती.   

मा. तानाजी खाड े- मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  दांजल  वाह यासाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहाव.े 

              (सवानी दोन मनीटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल)                                

मा.महापौर-  आजची सभा बुधवार द.२३/११/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० पयत तहकूब करणेत 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 – ६५ 
सभावृ तांत 

( द.१९/११/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २३.११.२०१६                           वेळ – दुपार  ३.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.१९/११/२०१६ ची (माहे-नो हबर २०१६) तहकूब 

मा.महापा लका सभा बुधवार द.२३.११.२०१६ रोजी दुपार  ३.०० 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.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

२. मा.सौ. वाती मोद साने 

३. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

४. मा.थोरात व नता एकनाथ 

५. मा.जाधव साधना रामदास 

६. मा.जाधव राहु ल गुलाब 

७. मा.आ हाट मंदा उ तम 

८. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

९. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१०. मा.पाञ ेराम संभाजी 

११. मा.बाबर शारदा काश 

१२. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१३. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१४. मा.उ हास शे ी 

१५. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१६. मा.पवार संगीता शाम 

१७. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१८. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
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१९. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२०.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२१. मा.भारती फरांदे 

२२. मा.आर.एस.कुमार 

२३. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२४. मा.भालेराव तभा ाने वर 

२५. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

२६. मा.नंदा वकास ताकवणे 

२७. मा.नेटके सुमन राज  

२८. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२९. मा.भ डवे सं गता राज  

३०. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३१. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३२. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३३. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३४. मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

३५. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

३६. मा.अपणा नलेश डोके 

३७. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३८. मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

३९. मा.जय ी वसंत गावड े

४०. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४१. मा. साद शे ी  

४२. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४३. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४४. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४५. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४६. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

४७. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४८. मा.म डगेर  वषा वलास 

४९. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५०. मा.सुपे आशा र वं  
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५१. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५२. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५३. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५५. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५६. मा. दा बाजीराव लांड े

५७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५८. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

५९. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६०. मा.सावळे समा र वं  

६१. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६२. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६३. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६४. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६५. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६६. मा.कदम सदगु  महादेव 

६७. मा. गता सुशील मंचरकर 

६८. मा.कैलास महादेव कदम 

६९. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७०. मा.टाक अ ण मदन  

७१. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७२. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७३. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७४. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७५. मा.काळे वमल रमेश 

७६. मा.पाडाळे नता वलास 

७७. मा. वनोद जयवंत नढे 

७८. मा.तापक र अ नता मि छं    

७९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८०. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८१.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८२.  मा.बारणे नलेश हरामण 
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८३.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८४.  मा.बारणे माया संतोष 

८५.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८६.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८७.  मा.कलाटे वाती मयुर  

८८.  मा.च धे आरती सुरेश 

८९.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९०.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९१.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९२.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९३.  मा.जगताप राज  गणपत  

९४.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९५.  मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९६.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९७.  मा.जम सोनाल  पोपट 

९८.  मा. शांत शतोळे 

९९.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१००.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०१.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०२.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०५.  मा.संजय केशवराव काटे 

१०६.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०७.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०८.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१०९.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    

या शवाय मा.गावडे - सह आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर -  

मु यलेखाप र क, मा.दुधेकर - सह शहर अ भयंता, मा.कांबळे - . श णा धकार  

(मा य मक), मा.बरुसे - मु य अ भयंता पीएमपीएमएल, मा.लावंड - कायदा अ धकार  हे 

अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

                                 ----------- 
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(सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळी मा.महापौर व मा.उपमहापौर सभागृ हात उपि थत 

न हते.) 

मा.मंगलाताई कदम – मा.आयु त साहेब, मा.महापौर व मा.उपमहापौर सभागृ हात उपि थत 

नस यामुळे आज या सभेचे अ य थान मा.आशा सुपे यांनी ि वकारावे अशी मी सूचना 

मांडत.े 

मा.स वता साळंूके  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

        (मा.आशा सुपे यांनी सभेचे अ य थान ि वकारले.)     

मा. पठासीन ा धकार  - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  

वग, प कार, नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, सभा सोमवार द. २८/११/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० 

पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.स वता साळंूके  - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े    

मा. पठासीन ा धकार  – सवा या संमती माणे सोमवार दनांक २८/११/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० 

पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.   

            -------- 
 
 

(सुपे आशा र वं ) 
पठासीन ा धकार  

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

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ६५ 

सभावृ तांत 
( द.१९/११/२०१६ व २३/११/२०१६ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – २८.११.२०१६                           वेळ – दुपार  ३.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.२३/११/२०१६ ची (माहे-नो हबर २०१६) तहकूब 

मा.महापा लका सभा सोमवार द.२८.११.२०१६ रोजी दुपार  ३.०० 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.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर अ णा दल प 

५.  मा.सौ. वाती मोद साने 

६.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

७.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

८.  मा.जाधव साधना रामदास 

९.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१०.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

११.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१२.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१३.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

१४.  मा.बाबर शारदा काश 

१५.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१६.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१७.  मा.उ हास शे ी 
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१८.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१९.  मा.पवार संगीता शाम 
२०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२२.  मा.बो-हाडे शभुांगी संजय 

२३.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४.   मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२५.  मा.भारती फरांदे 

२६.  मा.आर.एस.कुमार 

२७.  मा.जावेद रमजान शेख 

२८.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२९.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३०.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३१.  मा.नेटके सुमन राज  

३२.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३.  मा.भ डवे सं गता राज  

३४.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३५.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३६.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३७.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३८.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

३९.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४०.  मा.अपणा नलेश डोके 

४१.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४३.  मा.जय ी वसंत गावड े

४४.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४५.  मा. साद शे ी  

४६.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  
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४७.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४९.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५१.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५३.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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. दा बाजीराव लांड े

६१.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६२.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६३.  मा.सावळे समा र वं  

६४.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६५.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६६.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६७.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६८.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६९.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७०.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७१.  मा.कैलास महादेव कदम 

७२.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७३.  मा.टाक अ ण मदन  

७४.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७५.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
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७६.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७७.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७८.  मा.काळे वमल रमेश 

७९.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८०.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८१.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८२.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८३.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८४.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५.   मा.बारणे माया संतोष 

८६.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८७.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८८.   मा.कलाटे वाती मयुर  

८९.   मा.च धे आरती सुरेश 

९०.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९१.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९२.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९३.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९४.   मा.जगताप राज  गणपत  

९५.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९६.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

९७.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

९८.   मा. शांत शतोळे 

९९.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१००.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०१.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०२.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४.   मा.संजय केशवराव काटे 
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१०५.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०६.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०७.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१०८.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
  

या शवाय मा.गावडे - सह आयु त, मा.उ हास जगताप- नगरस चव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.लांड े - मु य लेखापाल, मा.पाट ल, 

मा.दुधेकर, मा.पठाण - सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े 

मा.मान,े  मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.माछरे, मा.दुरगुड,े मा.आ ट कर, मा.इंदलकर -

सहा.आयु त, मा.पवार - कायदा स लागार, मा.साळंुके - मु य उदयान अ ध क,  मा.कांबळे-

. श ण अ धकार  (मा य मक), मा.तांबे, मा.कुलकण , मा.कांबळे - कायकार  अ भयंता हे 

अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

                                 ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  

             वषय मांक- १ 

दनांक – २८/११/२०१६           वभाग – मा.आयु त   

 

         संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/२/का व/३५९/२०१६  
                   द.१०/१०/२०१६ 
                २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१८०३८ द.१५.१०.२०१६   
 

मनपा मु य कायालय इमारत आवारातील उपहारगृ ह यांचे े फळ ५९० चौ.फु. ह  

मळकत नगररचना वभागाने पाच वषासाठ  ठरवून दलेला लजदर र. .२१६०/- ती चौ.फु. 

नुसार येणार  लज र. .१२,७४,८१०/- माणे ५ वष कालावधीसाठ  ई- न वदा सुचना . ८/२०१६ 

स द कर यात आले होत.े सदरकामी ७ न वदा ा त झा या असुन सव न वदा पा  

ठरले या आहेत. सदरकामी न वदा मधील सव च दर र. .२७,२५,२५०/- हा मे.साईसेवा 

एंटर ायजेस ी. सुरेश नामदेव ढवळे यांनी दर सादर केला आहे. मे.साईसेवा एंटर ायजेस ी 

सुरेश नामदेव ढवळे या न वदाधारकांची न वदा ह  न वदा दरापे ा ११३.७७% जा त 

(र कम पये २७,२५,२५०/- (अ र  र कम पये स ता वस लाख पंच वस हजार दोनशे प नास 
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फ त)  दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ५ वष कालावधीसाठ  ल जदराने 

देणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
मा.अ मना पानसरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- मनपा मु य 

कायालय इमारत आवारातील उपहारगृ हाम ये हंदु थान ल हर या कंपनीचा उ पा दत माल 

मे.साईशारदा म हला बचतगट यांचेकडून खरेद  क न व स ठेवणेचे अट वर मा यता देणेत 

यावी. 

मा.समुन नेटके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 
मा.उषा वाघेरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- संजय गांधीनगर, पंपर  

येथील झोपडप ीम ये शॉटसक टमुळे आग लाग याने व आगीमुळे गॅस सलडरचा फोट 

झा याने द.९/१०/२०१६ स. ९.०० चे दर यान रोजी एकुण २१ इत या झोपडया जळून खाक 

झा या. यामुळे यां या झोपडया जळा या आहेत अशांचा संसार पुणपणे उ व त झालेला 

आहे. या संदभात महानगरपा लके या अ धका-यांसमवेत कामगार तलाठ , चंचवड यांनी देखील 

पंचनामे केले आहेत. शासन नणयानुसार जळीत तांचे पुनवसन होणे श य नाह . सदरचे 

सहा य ि वकार यास झोपडीधारक तयार नाह त. मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम 

२०१२ कलम ६६(३९) अ वये शहरातील जनतेवर ओढवलेल  कोणतीह  आप ती दुर कर यासाठ  

उपाययोजना करणे बाबतची तरतूद आहे. तर  मनपा माफत सदर झोपडीधारकांचे पूण 

पुन नमाण करणेकामी र. . ५,०००/- य तर त त झोपडीधारकास र. . ३५,०००/- इतके 

अनुदान असे वशेष बाब हणून एकुण र. .४०,०००/- येक  म.न.पा.चे आप ती यव थान 

वभागाकडे असले या र. . २०,००,०००/- तरतूद मधुन आ थक सहा य अदा करणेस मा यता 

देणेत यावी. 

मा. भाकर वाघेरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- चंचवड भाजी मंडई 

प रसरातील १०X१० ची जागा एकता म हला सं थेस पुढ ल ५ वषासाठ  उदयोग यव थासाठ  

यो य या नयमानुसार भाडयाने दे यास मा यता देणेत यावी. अ य ा एकता म हला सं था 

चंचवड यांचे नांवे लजने जागा दे यास मा यता देणेत यावी.  

मा.अनुराधा गोफणे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- “ड” मु यालयाम ये 

सन २०१६-२०१७ या अंदाजपञकाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल करावयाचा आहे. तर  

तावात नमुद माणे बदल कर यास मा यता देणेत यावी.  
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अ.

. 

कामाचे नाव लेखा शष पान 
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सन२०१६-१७ 
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वग करण व 
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सन २०१६-२०१७ 

या सुधार त 
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लागणार  तरतुद 

हणजेच ५+६=८ 

कंवा ५- 

वाढ घट 

१ २  ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ वॉड . ८१ म ये 

आर ण ६४० 

म ये ाथ मक 

शाळा इमारत 

बांधणे ( ाग-२)  

प-

अंदाजपञ

क-

ाथ मक 

व दु यक 

श ण   

५९६ २ १०००००० ४६००००० ० ५६००००० 

२ भाग . ४६ 

येथील आर ण 

. ६४० म ये 

बांधणेत येत 

असले या शाळा 

इमारतीम ये 

फायर फाय टंग 

सु वधा पुर वणे    

प-

अंदाजपञ

क-

ाथ मक 

व दु यक 

श ण   

५९६ १४ २०००००० ० ९००००० ११००००० 

३  भाग . ४६ 

येथील आर ण 

ं .६४० शाळा 

इमारतीसाठ  

थाप य वषयक 

कामे करणे  

प-

अंदाजपञ

क-

ाथ मक 

व दु यक 

श ण   

५९६ १५ १०००००० ० १०००००० ० 

४ भाग . ४६ 

म ये अंतगत 

र ते सुधारणा 

करणे व वाहतूक 

वषयक कामे 

करणे  

वशेष 

योजना  

३८ ५८ ८०१०००० ० २१००००० ५९१०००० 

५ भाग . ५५ 

रहाटणी 

चौकातील 

इमारत 

योजना 

२२० २९ २०००००० ० ६००००० १४००००० 
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छञपती शवाजी 

महाराज 

पुतळयाचे 

मेघडंबर करण व 

चौकाचे 

सुशोभीकरण 

करणे.  

   एकुण र कम पये    १४०१०००० ४६००००० ४६००००० १४०१०००० 

तसेच भाग . ४६ काळेवाडी येथील पंपर  पुलापासून बीआरट एस र यापयत मु य 

र याचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणे ( न.नो. -२०७/४४-२०१५/१६) कामाम ये 

वजयनगर काळेवाडी येथील भाग . ४६ मधील मु य र या या डांबर करणा या कामाचा 

समावेश आहे. परंतु मु य र यापे ा अंतगत र ते जा त खराब झाले आहेत. यामुळे 

वषयां कत कामांतगत अंतगत र याचे डांबर करणाचे काम करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.द ता सान े-  मा.महापौर साहेब, उपसुचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  वसंगत उपसूचना आहेत. 

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, वसंगत उपसूचना घेऊ नका. सभागृ हात कोरम 

नाह .   

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, कोरमला अनुमोदन नाह . 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना सुसंगत आहेत का वसंगत आहेत हे 

शासनाने ठरवायचे आहे. 

मा.महापौर -  महापौरांना उपसूचना सुसंगत आहेत का वसंगत आहेत हे कळत नाह  का. 

महापौरांना अ धकार नाह  का ि वकाराय या का नाह  त.े 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, सभागृ हाची मागणी आहे. जर चुक चा नणय  असेलतर 

शासन अ ाहय करेल, मा.महापौर साहेब, तु ह  नाह  कशासाठ  हणता. शासन ठरवेल 

उपसूचना सुसंगत आहे का वसंगत आहे त.े मा.महापौर साहेब, तु ह  उपसुचना ि वकारावी. 

मा.महापौर -  कुठ या उपसुचना ि वकार या हे सांगावे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, सव उपसुचनां ि वकार या आहेत 

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ९५६                                       वषय मांक- १ 

दनांक – २८/११/२०१६             वभाग – मा.आयु त   
 

         संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .भुिज/२/का व/३५९/२०१६  
                   द.१०/१०/२०१६ 
                २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१८०३८ द.१५.१०.२०१६    

मनपा मु य कायालय इमारत आवारातील उपहारगहृ यांचे े फळ ५९० चौ.फु. ह  

मळकत नगररचना वभागाने पाच वषासाठ  ठरवून दलेला लजदर र. .२१६०/- ती चौ.फु. 

नुसार येणार  लज र. .१२,७४,८१०/- माणे ५ वष कालावधीसाठ  ई- न वदा सुचना . ८/२०१६ 

स द कर यात आले होत.े सदरकामी ७ न वदा ा त झा या असुन सव न वदा पा  

ठरले या आहेत. सदरकामी न वदा मधील सव च दर र. .२७,२५,२५०/- हा मे.साईसेवा 

एंटर ायजेस ी. सुरेश नामदेव ढवळे यांनी दर सादर केला आहे. मे.साईसेवा एंटर ायजेस ी 

सुरेश नामदेव ढवळे या न वदाधारकांची न वदा ह  न वदा दरापे ा ११३.७७% जा त (र कम 

पये २७,२५,२५०/- (अ र  र कम पये स ता वस लाख पंच वस हजार दोनशे प नास फ त)  

दराची व अट  व शत ची पुतता कर त असलेने ५ वष कालावधीसाठ  ल जदराने देणेकामी 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा मु य कायालय इमारत आवारातील उपहारगहृाम ये 

हंदु थान ल हर या कंपनीचा उ पा दत माल मे.साईशारदा म हला बचतगट यांचेकडून खरेद  

क न व स ठेवणेचे अट वर मा यता देणेत येत आहे. तसेच संजय गांधीनगर, पंपर  येथील 

झोपडप ीम ये शॉटसक टमुळे आग लाग याने व आगीमुळे गॅस सलडरचा फोट झा याने 

द.९/१०/२०१६ स. ९.०० चे दर यान रोजी एकुण २१ इत या झोपडया जळून खाक झा या. 

यामुळे यां या झोपडया जळा या आहेत अशांचा संसार पुणपणे उ व त झालेला आहे. या 

संदभात महानगरपा लके या अ धका-यांसमवेत कामगार तलाठ , चंचवड यांनी देखील पंचनामे 

केले आहेत. शासन नणयानुसार जळीत तांचे पुनवसन होणे श य नाह. सदरचे सहा य 

ि वकार यास झोपडीधारक तयार नाह त. मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम २०१२ 

कलम ६६(३९) अ वये शहरातील जनतेवर ओढवलेल  कोणतीह  आप ती दुर कर यासाठ  

उपाययोजना करणे बाबतची तरतूद आहे. तर  मनपा माफत सदर झोपडीधारकांचे पूण 

पुन नमाण करणेकामी र. . ५,०००/- य तर त त झोपडीधारकास र. . ३५,०००/- इतके 

अनुदान असे वशेष बाब हणून एकुण र. .४०,०००/- येक  म.न.पा.चे आप ती यव थान 

वभागाकडे असले या र. . २०,००,०००/- तरतूद मधुन आ थक सहा य अदा करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच चंचवड भाजी मंडई प रसरातील १०X१० ची जागा एकता म हला 

सं थेस पुढ ल ५ वषासाठ  उदयोग यव थासाठ  यो य या नयमानुसार भाडयाने दे यास 

मा यता देणेत येत आहे. अ य ा एकता म हला सं था चंचवड यांचे नांवे लजने जागा 

दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच “ड” मु यालयाम ये सन २०१६-२०१७ या 
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अंदाजपञकाम ये कामा या तरतुद म ये फेरबदल करावयाचा आहे. तर  तावात नमुद माण े

बदल कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
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प-

अंदाजपञ

क-

ाथ मक 

व दु यक 

श ण   

५९६ १५ १०००००० ० १०००००० ० 

४ भाग . ४६ 

म ये अंतगत 

र ते सुधारणा 

वशेष 

योजना  

३८ ५८ ८०१०००० ० २१००००० ५९१०००० 
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करणे व वाहतूक 

वषयक कामे 

करणे  

५ भाग . ५५ 

रहाटणी 

चौकातील 

छञपती शवाजी 

महाराज 

पुतळयाचे 

मेघडंबर करण व 

चौकाचे 

सुशोभीकरण 

करणे.  

इमारत 

योजना 

२२० २९ २०००००० ० ६००००० १४००००० 

   एकुण र कम पय े    १४०१०००० ४६००००० ४६००००० १४०१०००० 

                                    

तसेच भाग . ४६ काळेवाडी येथील पंपर  पुलापासून बीआरट एस र यापयत मु य 

र याचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करणे ( न.नो. -२०७/४४-२०१५/१६) कामाम ये 

वजयनगर काळेवाडी येथील भाग . ४६ मधील मु य र या या डांबर करणा या कामाचा 

समावेश आहे. परंतु मु य र यापे ा अंतगत र ते जा त खराब झाले आहेत. यामुळे 

वषयां कत कामांतगत अंतगत र याचे डांबर करणाचे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 अनुकूल - ८१       तकूल- ० 

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

         -------  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े         

ठराव मांक – ९५७                                       वषय मांक- २ 

दनांक – २८/११/२०१६             वभाग – मा.आयु त  

  

             संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  

                      वभाअक/३/का व/३९/२०१६ दनांक ४ /११/२०१६ 

 क  शासना या “ व छ भारत अ भयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अ भयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
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             सदर अ भयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  

यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  नधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु त करणे (Open 

Defecation Free) हा या अ भयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा य जनगणना २०११ नुसार पंपर  

चंचवड महानगरपा लका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अ भयानांतगत वैय तीक शौचालय 

उभारणी कर ता नधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अ भयानाचे अनुषंगाने क  शासन 

व रा य शासन यांचेकडून खाल ल माणे अनुदान ा त झाले आहे. 

        व छ महारा  अ भयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ता 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि तक घरगुती शौचालय १,२४,९६,०००/- २,४९,९२,०००/- 
२ सामुदा यक शौचालय ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 

३ 

व छ महारा अ भयानाचे 
ँ डंग (मा हती, श ण व 
सार आ ण जन जागृ ती) 

५,९०,०००/- १,९७,०००/-    

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ४६,०००/- 
५ एकूण १,६७,०३,०००/- २,६३,९१,००० /- 

  
क  शासन व रा य शासन 
एकूण अनुदान  

४,३०,९४,०००/- 

           वर ल माणे ा त अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे 
र.  ४०००/- , रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैयि तक 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

           व छ महारा  अ भयान ( नागर  ) अंतगत महापा लकेने दनांक ३१/१०/२०१६ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खाल ल माणे 

                                                                प  “अ” 

महानगरपा लकेचे नाव 
पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका 

 

शेरा 
िज हा पुणे  
वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

८०३६  

क  शासनाचे “ व छ भारत अ भयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 

६११७  
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       सबब, महापा लकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अ भयान 

(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आहे.   
मा.अ मना पानसरे-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 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.तानाजी खाड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

एकूण अजाची सं या  
मंजूर अजाची एकूण सं या ४०४६  
बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ३४९२  

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि तक घरगुती शौचालय ३११७  

बांधकाम सु  
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदा यक शौचालय ३६१ सीटस  

नगत करणेत 
आलेला प हला 
ह ता 

३९९१ लाभाथ  

GOI+GOM=२३९.४६लाख 

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

ULB  =७९.९२ लाख 
ULB  =२०००/- 
ह सा 

 एकुण           ३१९.३८ लाख  

नगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ता 

२२४४ लाभाथ  GOI+GOM=१३४.६४ लाख 
             

GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

  ULB  =४४.८८ लाख 
ULB  =२०००/- 
ह सा 

 एकुण          १७९.५२ लाख  
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ठराव मांक – ९५८                                         वषय मांक- ३ 

दनांक – २८/११/२०१६               वभाग – मा.नगरस चव 

 

मा.म हला व बालक याण स मती    
 
                             अ) द.२४/८/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
               ब) द.१४/१०/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.द ताञय सान े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 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.तानाजी खाड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ९५९                                         वषय मांक- ४ 

दनांक – २८/११/२०१६               वभाग – मा.नगरस चव 

 

                          मा.शहर सुधारणा स मती      
 
               अ) द.१८/८/२०१६ व द.१/९/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

        ब) द.१/९/२०१६ व द.१२/९/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
क) द.१४/१०/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 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.तानाजी खाड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 

 



26 
 
ठराव मांक – ९६०                                         वषय मांक- ५ 

दनांक – २८/११/२०१६               वभाग – मा.नगरस चव 

 

      मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती    
 

         अ) द. ७/९/२०१६ द. १२/९/२०१६  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

        ब) द. १४/१०/२०१६ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  

 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.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/९/का व/२७/१७ 
दनांक – १७/१/२०१७                           
                                                                                     

                                                  
                  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.     
                         


