
 1 
                                                         

पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका, पंपर  – १८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 

दनांक :-  ०२/०४/२०१४         वेळ - दपार  ु ३.०० वाजता  
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक  ०२/०४/२०१४ 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. सुपे आशा र वं     --  सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा. तानाजी व ठल खाडे 

४) मा. ननवरे जत  बाबा 
५) मा. उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

 

 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार   सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा.आशा सुयवंशी                              अनुमोदक - मा.उषा वाघेरे 
   
        बुधवार द.१६/०४/२०१४ द.ु२.४५ पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
--------- 

 

सभापती -  बुधवार द.१६/०४/२०१४ द.ु२.४५ पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 

                               ( सुपे आशा र वं  )        

                                        सभापती 
                                  मा.शहर सुधारणा सिमती 
                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                      पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका, पंपर  - १८. 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 

( द.०२/०४/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक :-  १६/०४/२०१४         वेळ - दपार  ु २.४५ वाजता  
 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 
०२/०४/२०१४ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक  १६/०४/२०१४ 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. सुपे आशा र वं  -  सभापती 
 
 

 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार   सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 
 

मा. सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने  
             बुधवार दनांक ०७/०५/२०१४ रोजी दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकूब करणेत  

             येत आहे. 
 
  

 
(सुपे आशा र वं ) 

सभापती 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

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

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 

( द.०२/०४/२०१४ व १६/०४/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक :-  ०७/०५/२०१४         वेळ - दपार  ु २.४५ वाजता  
 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 
१६/०४/२०१४ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक  ०७/०५/२०१४ 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. सुपे आशा र वं  -  सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बाप ू
 
 

 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार   सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 
 

मा. सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने  
             गु वार दनांक २२/०५/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० पयत सभा तहकूब करणेत  

             येत आहे. 
 
  

 
(सुपे आशा र वं ) 

सभापती 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

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

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 

( द.०२/०४/२०१४, १६/०४/२०१४ व ०७/०५/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक :-  २२/०५/२०१४         वेळ - दपार  ु ३.०० वाजता  
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०७/०५/२०१४ ची 
तहकूब सभा गु वार दनांक  २२/०५/२०१४ 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. सुपे आशा र वं   -  सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 

३) मा. साळंुखे स वता सुरेश 

४) मा. जय ी वसंत गावडे 

५) मा. चा िशला भाकर कुटे 
 

 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार   सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 

सुचक : मा.आशा सुयवंशी                              अनुमोदक : मा.स वता साळंुखे 
 

        बुधवार दनांक ०४/०६/२०१४ दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
 

मा. सभापती - बुधवार दनांक ०४/०६/२०१४ रोजी दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकूब करणेत  

             येत आहे. 
 
  

 
(सुपे आशा र वं ) 

सभापती 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

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

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 

( द.०२/०४/२०१४, १६/०४/२०१४, ०७/०५/२०१४ व २२/०५/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक :-  ०४/०६/२०१४         वेळ - दपार  ु २.४५ वाजता  
 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 
२२/०५/२०१४ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक  ०४/०६/२०१४ 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. सुपे आशा र वं  -  सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा. उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
 

 या िशवाय मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पाट ल - 
सह शहर अिभयंता, मा.तांबे - कायकार  अिभयंता हे अिधकार   सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

मा. सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने  
             बुधवार दनांक ०५/०६/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० पयत सभा तहकूब करणेत  

             येत आहे. 
 
  

 
(सुपे आशा र वं ) 

सभापती 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

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

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 

( द.०२/०४/२०१४, १६/०४/२०१४, ०७/०५/२०१४, २२/०५/२०१४ व ०४/०६/२०१४ ची तहकूब सभा)  
 

दनांक :-  ०५/०६/२०१४            वेळ - दपार  ु ३.०० वाजता  
  
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०४/०६/२०१४ ची 
तहकूब सभा गु वार दनांक  ०५/०६/२०१४ 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. सुपे आशा र वं  -  सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 

३) मा. सौ.साळंुखे  स वता सुरेश 

४) मा. उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५) मा. चा िशला भाकर कुटे 
 

 या िशवाय मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार   
सभेस उप थत होते. 
 

---------- 

अ) दनांक २०/०२/२०१४, २५/०२/२०१४, ०५/०३/२०१४ व १९/०३/२०१४ रोजी झाले या 
    सभेचा (कायप का .१८) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट  

    केले. 
 
आ) दनांक ०५/०३/२०१४ व १९/०३/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १९)  

    सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
   

ठराव मांक – ६४                           वषय मांक - १ 
दनांक - ०५/०६/२०१४       

सूचक – मा.स वता साळंुखे     अनुमोदक – मा.आशा सुयवंशी 
संदभ : १)  मा.चा िशला कुटे, मा.तानाजी खाडे  यांचा ताव. 
            वषय - आकुड  येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर  
                योजनेनुसार   आकुड  येथील सव नं.३५/३/१ पैक  सुमारे ५० आर े   
                आर ण .५४८ नुसार ाथिमक शाळेसाठ  आर त ठेव यात आलेले  
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              अस याने फेरबदलाची कायवाह  क न सदरचा ताव शासनास सादर  
              करणेबाबत.....  

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

---------- 
 
ठराव मांक – ६५       वषय मांक - २ 

दनांक - ०५/०६/२०१४       

सूचक – मा.आशा सुयवंशी      अनुमोदक – मा.स वता साळंुखे 
संदभ : १) भाग अिधकार  अ भाग यांचेकड ल प  .अ /११/का व/२४/२०१४, द.१५/१/१४ 

       २) अ भाग सिमती ठराव मांक २२०  दनांक ०८/०१/२०१४ 

 वषय - पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाने सन १९९५ या वकास 
आराखडयानुसार आकुड  येथील स.नं.३५/३/१ पैक  सुमारे ५० आर े  
आर ण .५४८ नुसार ाथिमक शाळेसाठ  आर त ठेव यात आले आहे. १८ 
गुंठे रका या जागेचे भूसंपादन या सु  करणेस व या जागेम ये 
बांधकामे झालेली आहेत ती जागा आर णामधून वगळणेबाबत.... 
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६६       वषय मांक - ३ 

दनांक - ०५/०६/२०१४      वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक – मा.आशा सुयवंशी      अनुमोदक – मा.स वता साळंुखे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/६६५/२०१४, द.१०/०२/२०१४ 

  वषय - महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१ एए)  

                     ए अ वये शासनाची नोट स - मोबाईल टॉवरची उभारणी व अनुषंिगक  

                     बाबींसाठ  नवीन विनयम अंतभुत कर याबाबत.... 
वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

---------- 
 

ठराव मांक – ६७                वषय मांक - ४ 

दनांक - ०५/०६/२०१४      वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक – मा.आशा सुयवंशी     अनुमोदक – मा.स वता साळंुखे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/वाकड/१९८/२०१३, द.२३/१२/२०१३ 

  वषय - मौजे वाकड येथील ता वत आ. .३९४ मा यिमक शाळा व आ. .३९६ 

                    ाथिमक शाळा या आर णाकर ता खाजगी जिमनीचे भूसंपादन 

                    करणेबाबत... 
वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक : मा.स वता साळंुखे      अनुमोदक : मा.आशा सुयवंशी 
 
          क य ाम वकास मं ी भाजपाचे जे  नेते गोपीनाथ मंुडे यांचे अपघाती िनधन झाले 
अस याने यांना दांजली अपण करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
सभापती - दांजलीसाठ  सावानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे. 
 

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केली ू ) 
 

---------- 
 

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

                                   ( सुपे आशा र वं  )        

                                        सभापती 
                                  मा.शहर सुधारणा सिमती 
                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                      पंपर  - ४११ ०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/ ४८१ /२०१४ 

दनांक -  ०५/०६/२०१४ 

                                                                                  
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार   यांचेकडे पुढ ल यो य या  
           कायवाह साठ  रवाना. 
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