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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहरसु धारणा सिमती 
कायप का मांक – ०८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २५/०९/२०१९                                         वेळ - दुपार  १२.३० वा. 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 

२५/०९/२०१९ रोजी दुपार  १२.३० वाजता महापािलके 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.लांडगे राज  कसनराव - सभापती 

२. मा.सुिनता हेमंत तापक र 
  ३. मा.कैलास ऊफ बाबा भालचं  बारण े
  ४. मा.बाबर शिमला राज ू
  ५. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
  ६. मा.वाबळे संजय म हारराव 
  ७. मा.अड.सिचन सुरेश भोसले 
 
          या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.कैलास बारण े             अनुमोदक – मा.शिमला बाबर 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक – २५/०९/२०१९ 
रोजीची पा क सभा (कायप का मांक ०८) बुधवार दनांक - १३/११/२०१९ रोजी दु.१२.१५ वा. 
पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 
सभापती – बुधवार द.१३/११/२०१९ रोजी दुपार  १२.१५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 
( लांडगे राज  कसनराव) 

सभापती 
शहर सुधारणा सिमती 

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

कायप का मांक – ०८ 
सभावृ ांत 

( दनांक २५/०९/२०१९ रोजीच तहकूब सभा) 
 

दनांक - १३/११/२०१९                            वेळ - दुपार  १२.१५ वा. 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक २५/०९/२०१९ 
रोजीची तहकूब सभा बुधवार दनांक १३/११/२०१९ रोजी दुपार  १२.१५ वाजता महापािलके 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.लांडगे राज  कसनराव   -  सभापती 
  २. मा.सुिनता हेमंत तापक र 

 ३. मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

   ४. मा.बाबर शिमला राजू 

 ५. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
 ६. मा.वाबळे संजय म हारराव 

 ७. मा.अड.सिचन सुरेश भोसल े
     
   या िशवाय मा. अ ण जागडे – .कायालय अिध क, मा.भोसल े– कायकार  अिभयंता 
हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
        दनांक ११/०९/२०१९ (कायप का मांक ०७) चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे 
मा.सभापती यांनी कट केले.   

---------- 
 

ठराव मांक – १५            वषय मांक - ०१ 
दनांक - १३/११/२०१९                           वभाग – नगररचना व वकास   
सुचक : मा.शिमला बाबर                      अनुमोदक : मा.कैलास बारण े
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१३/५४/२०१५ द.११/०५/२०१५ 

              वषय :- पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण मंजूर वकास योजनेतील मौजे   
                      भोसर  येथील द णो र १२.०० मी. ं द र यापासुन ते एम.आय.ड .सी.  

                                            ह पयत स.नं.१५ पै.व स.नं.१४ पै मधील २४ व १२ मी. ं द ( पुव-प म )  

                                            र याचे भूसंपादनाबाबत. 
वषय मांक १ द र  दाखल करणकेामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत  आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
          

( राज  कसनराव लांडग े) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४७१/२०१९ 

दनांक : १४/११/२०१९ 
                                                     

                                                                                                                                                            
                                        (अ ण ह रभाऊ जागडे)                                  
                                         .कायालय अिध क 
                                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  ४११ ०१८. 

 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

 कायवाह साठ  रवाना. 


