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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 
 
दनांक : २०/०२/२०१३          वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक २०/०२/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके 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. बो-हाडे शुभांगी संजय - सभापती 
२) मा. यमुनाताई रमणनाना पवार 
 
 

यािशवाय मा.मोरे जी.ड . - .उपनगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
  

मा.सभापती :- सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने  
 शु वार दनांक २२/०२/२०१३ दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब करणते येत  

 आहे. 
 
 
 

           ( बो-हाडे शुभांगी संजय ) 
                                   सभापती                                                              
                                                                                  शहर सुधारणा सिमती  
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  १८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/०२/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक : २२/०२/२०१३          वेळ : दपार  ु २.०० वा. 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 

२०/०२/२०१३ ची तहकूब सभा शु वार दनांक २२/०२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. 

महानगरपािलके 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. बो-हाडे शुभांगी संजय - सभापती 
 
 

यािशवाय मा.चाकणकर - .नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
  

मा.सभापती :- सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने  
 बुधवार दनांक ०६/०३/२०१३ दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकूब करणेत येत  

 आहे. 
 
 
 

                ( बो-हाडे शुभांगी संजय ) 
                                   सभापती                                                              
                                                                                  शहर सुधारणा सिमती  
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  १८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/०२/२०१३ व  २२/०२/२०१३  ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक : ०६/०३/२०१३                    वेळ : दपार  ु २.४५ वा. 

 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक २२/०२/२०१३ 
ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ०६/०३/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ वा. महानगरपािलके 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. बो-हाडे शुभांगी संजय  - सभापती 
२) मा. यमुनाताई रमणनाना पवार 

३) मा. शांत िशतोळे 

४) मा. ब हरवाडे नारायण सदािशव 

५) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६) मा. सावळे िसमा र वं  
 
 

यािशवाय मा.गावडे - सहा.आयु , मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.ढग,े मा.जाधव - कायकार  
अिभयंता, मा.िशंपी -  नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
---------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
सुचक : मा.नारायण ब हरवाडे       अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 

 

दनांक ०६/०३/२०१३ ची दपार  ु २.४५ ची सभा १० िमिनटांसाठ  तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 

मा.सभापती :- दनांक ०६/०३/२०१३ ची दपार  ु २.४५ ची सभा १० िमिनटांसाठ  तहकूब करणेत  

             येत आहे. 
 

                ( बो-हाडे शुभांगी संजय ) 
                                   सभापती                                                              
                                                                                  शहर सुधारणा सिमती  
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  १८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/०२/२०१३,  २२/०२/२०१३ व ०६/०३/२०१३  ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक : ०६/०३/२०१३             वेळ : दपार  ु २.५५ वा. 

 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 
०६/०३/२०१३ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ०६/०३/२०१३ रोजी दपार  ु २.५५ वा. 
महानगरपािलके 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. बो-हाडे शुभांगी संजय  - सभापती 
२) मा. यमुनाताई रमणनाना पवार 

३) मा. शांत िशतोळे 

४) मा. ब हरवाडे नारायण सदािशव 

५) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६) मा. सावळे िसमा र वं  
 
 

यािशवाय मा.गावडे - सहा.आयु , मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.भदाणे - 
उपसंचालक नगररचना, मा.काची - सह शहर अिभयंता, मा.पाट ल, मा.ढगे, मा.जाधव - 
कायकार  अिभयंता, मा.िशंपी -  नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
---------- 

 

 दनांक ०६/०२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .१९ ) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------- 
ठराव मांक : ८०   वषय मांक : १ 

दनांक : ०६/०३/२०१३   वभाग : पाणीपुरवठा ड भाग 

सुचक : मा. सुरेश हे  े   अनुमोदक : मा.नारायण ब हरवाडे 

संदभ : मा. महापािलका आयु  यांचे प  .जा/पा.पु./टेबल .१५/३५/२०१३ द.०७/०२/१३ 

  मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
      जल े  .बी/३ ताथवडेम ये काळाखडक झोपडप ट  प रसरात ड .आय. वतरण  

निलका पुर वण ेव टाकण ेकामाचे अंदाजप क २०१०-११ या महारा  जवन ािधकरणा या  
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दरसुचीनुसार तयार करणेत आले आहे.  यानुसार या कामाची अंदाजप क य र कम पय े

४०,१२,४२०/- इतक  अपे त अस यान े यास शासक य  मा यता देणेत  येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केल.े 
 

 

( बो-हाडे शुभांगी संजय ) 

सभापती 
शहर सुधारणा सिमती 

पंपर  िचंचवड मनपा, पंपर  १८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८ नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २४९ /२०१३ 

दनांक : ०६/०२/२०१३ 

 
 
 
 

त : सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


