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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   
कायप का मांक – ०७ 

सभावृ ांत 
दनांक - ०२/०२/२०२१                                     वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार दनांक 
०२/०२/२०२१ रोजी दुपार  २.३०वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.सदर सभेत खालील माणे स मा. सद य 
सभागृहात उप थत होते.  

 
१.मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे -  सभापती 
२.मा.सोनवणे शारदा हरेन 
३.मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
४.मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाण े
५.मा.खानोलकर ा महेश 
६.मा.अड.भोसले सिचन सुरेश       

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

     उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 
 

वषय .१) वकासा मक कामां या मा यतेबाबत- मा.शारदा सोनवण,् मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव. 
---------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.शारदा सोनवणे               अनुमोदक – मा.सिचन भोसले 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा.शहर सुधारणा सिमती(कायप ीका मांक ०७) दनांक 
०२.०२.२०२१ रोजीची पा क सभा दनांक ०३.०२.२०२१ रोजी दुपार १२.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

सभापती – बुधवार वार द.०३/०२/२०२१ रोजी दुपार  १२.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत  
          आहे. 
 

             ( ा.सोनाली द ा य ग हाणे )  
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 – ०७ 

सभावृ ांत 
( दनांक ०२/०२/२०२१ ची तहकूब सभा ) 

 
 

  दनांक - ०३/०२/२०२१                                         वेळ - दुपार  १२.०० वा. 
 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०२/०२/२०२१ ची तहकूब 
सभा बुधवार दनांक ०३/०२/२०२१ रोजी दुपार  १२.०० वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे 
स मा.सद य सभागृहात उप थत होते.  
 

१.मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे -  सभापती 
२.मा.सोनवणे शारदा हरेन 
३.मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
४.मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाण े
५.मा.खानोलकर ा महेश 
६.मा.अड.भोसले सिचन सुरेश   
      

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

--------- 
 
 

अ) दनांक १९/०१/२०२१ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०६ ) चा सभावृ ांत   कायम करणेत    
आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

   --------- 
 

 
सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेला वषय घेणेत आला. 

 
 

ठराव मांक – ११               वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०३/०२/२०२१                            

सुचक : मा.शारदा सोनवणे                         अनुमोदक : मा.संिगता ता हाणे 
संदभ – मा.शारदा सोनवणे, मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील झोपडप टयांम ये थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा, ेनेज 
व इतर वषयांची शहरातील सव वकासा मक कामे केली जातात. अशा वकासा मक र. .२५,००,०००/-
(अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) पयत या कामांची सपंूण मा हती मा.शहर सधुारणा सिमती या सभेत 
अवलोकनाथ सादर क न पुढ ल कायवाह  करणेस तसेच र. .२५,००,०००/- या वर ल कामांस मा यता 
घेतलेनंतर पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

                ( ा.सोनाली द ा य ग हाणे ) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पपंर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६५/२०२१ 
दनांक :११/०२/२०२१                                                                        

                                                                                  
                                                                                              ( उ हास बबनराव जगताप )                                                                                     

                                                   नगरसिचव  

                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर  ४११ ०१८. 

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


