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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक ७ 

सभावृ ांत 
 

दनांक -   ०४/०९/२०१३                वेळ दपार   ु ३.०० वाजता 
 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा  

बुधवार  दनांक ०४/०९/२०१३ रोजी दपारु  ३.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१) मा. सुपे आशा र वं  - सभापती 
२) मा. चा िशला भाकर कुटे 

 
 

या िशवाय मा.पवार – कायालय अिध क हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

-------- 
  

  

सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने गु वार  

          दनांक १९/०९/२०१३ 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  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक ७ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०४/०९/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
दनांक -   १९/०९/२०१३                वेळ दपार   ु २.४५ वाजता 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०४/०९/२०१३ 
ची तहकूब सभा गु वार  दनांक १९/०९/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ वाजता 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. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 

५) मा. उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
या िशवाय मा.गावडे – नगरसिचव, मा.भदाणे – उपसंचालक नगररचना हे अिधकार  सभेस 

उप थत होते. 
-------- 

दनांक २१/०८/२०१३ व २६/०८/२०१३  रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .६ ) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
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/ ८७० /२०१३ 

दनांक - १९/०९/२०१३ 

 
त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार   यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
\\172.16.1.67\e\e drive\Nagersachiv1\Shahar Sudharana-13-14\proceeding5_Shahar Sudharana 1.doc 


