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

कायप का मांक – ०६ 
सभावृ ांत 

दनांक - २८/०८/२०१९                                वेळ - दुपार  १२.३० वा. 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
२८/०८/२०१९ 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.ल मणशेठ सोपान स ते 

  ३. मा.सुिनता हेमंत तापक र 
 ४. मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

   ५. मा.बाबर शिमला राजू 
     

   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. 
 

अ)   

वषय .१) चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट या न दणीकृत सं थेस गोशाळा चाल व यास देणेबाबत 
– मा.सुिनता तापक र, मा.शिमला बाबर यांचा ताव.   

वषय .२) क डवाडयासाठ  जागा वापरास परवानगी देणेबाबत – मा.सुिनता तापक र, मा.शिमला बाबर 
यांचा ताव. 

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

 

सुचक – मा.सुिनता तापक र          अनुमोदक – मा.शिमला बाबर 
 

       भारताचे माजी अथमं ी व भाजपाचे जे  नेते अ ण जेटली यांचे नुकतेच द:ुखद िनधन झालेले 
असलेने सदरची सभा यांना दांजली वाहून शिनवार द.३१/०८/२०१९ रोजी द.ु१२.३० वाजेपयत तहकूब 
करणेत यावी. 

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

 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
 

सभापती - शिनवार द.३१/०८/२०१९ रोजी द.ु१२.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 

( राज  कसनराव लांडगे ) 
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 – ०६ 
सभावृ ांत 

( दनांक २८/०८/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
दनांक - ३१/०८/२०१९                                वेळ - दुपार  १२.३० वा. 

 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक २८/०८/२०१९ ची 
तहकूब सभा शिनवार दनांक ३१/०८/२०१९ 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.ल मणशेठ सोपान स ते 

  ३. मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

   ४. मा.बाबर शिमला राजू 
 ५. मा.कोकणे संतोष अंकुश 

      

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

------------- 
 

        दनांक १४/०८/२०१९ (कायप का मांक ०५) चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे 
मा.सभापती यांनी कट केले.   
 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ११              वषय मांक - ०१ 

दनांक - ३१/०८/२०१९                            

सुचक : मा.कैलास बारणे                      अनुमोदक : मा.शिमला बाबर 

संदभ : मा.सिुनता तापक र, मा.शिमला बाबर यांचा ताव. 
               चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट (Reg.no.MAH/473/2014/PUNE-F-44979) ह  सं था 

गे या १२ वषापासून गोपालन े ात काम कर त आहे.  देशी गायींचे संगोपन करणे हाच गोशाळेतील 
गोपालनाचा उ ेश आहे.  सं थेने मागील पाच वषापासून चं भागा गोशाळेची थापना केली आहे.  काळया 
रंगा या अ यंत दुिमळ ३० देशी गायी सं थेकडे आहेत. सं थे या गोमाता संवधनासाठ  वशेष योगदान 
दे याचा मानस आहे.  तसेच या अनुषंगाने द ुध न देणा-या गायी, आजार  कंवा अपंग जनावरे आद ंचा 
वशेष वाने सांभाळ करणे व यो य आहार पुर वणे आद  उप म सं थेमाफत राब व याचा सं थेचा मानस 
आहे.  स या मौजे िचखली, ता.हवेली, ज.पुणे येथे गायींकर ता प याची शेड बांधून सं थेमाफत गोशाळा 
उभार यात आली आहे.  सदर जागा अपुर  असून यामुळे गायींची गैरसोय होत आहे. महापािलके या 
आर णाखालील िचखली गट नं.१६५५/२ पै. आर ण .१/७९ हे े  िचखली गुरां या गोठयासाठ  
आर त आहे.  तर  या जागेत महापािलके या पशुवै क य वभागा या िनयं णाखाली जागेचा ताबा 
पशुवै क य वभागाकडे ठेऊन चं भागा गोशाळा संवधन सं था ट, या न दणीकृत सं थेस गोशाळा 



 3

चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – १२              वषय मांक - ०२ 

दनांक - ३१/०८/२०१९                            

सुचक : मा.कैलास बारणे                       अनुमोदक : मा.शिमला बाबर 
संदभ : मा.सिुनता तापक र, मा.शिमला बाबर यांचा ताव.  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या स ह न.ं१३१, भोसर  सदगु नगर येथील जागा स थतीत 
वापरा वना पडून आहे.  सदर जागेवर शहरातील मोकाट जनावरे, भटक  कु ी ठेव यासाठ  बंद त 
क डवाडा तयार क न याम ये मोकाट जनावरे, भटक  कु ी यांचेकर त सदर जागेचा वापर करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

 
          

( राज  कसनराव लांडगे ) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४०१/२०१९ 

दनांक : ०३/०९/२०१९ 
                                                     

                                                                   
                                             (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. 


