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

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २८/११/२०१७                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची सभा मंगळवार दनांक 

२८/११/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० 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.सागर बाळासाहेब गवळ   - सभापती 

       २. मा.कदम शिशकांत गणपत 

 ३. मा.डोळस वकास ह र ं  

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

---------- 
           
मा.सभापती - सभाकामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने 

            सभा बुधवार दनांक ३०/११/२०१७ रोजी दपुार  ३.०० वा.पयत तहकूब करणेत  

            येत आहे. 
 
 
 

( सागर बाळासाहेब गवळ  ) 
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 - १५ 
सभावृ ांत 

( दनांक २८/११/२०१७ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ३०/११/२०१७                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची मंगळवार दनांक 

२८/११/२०१७ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ३०/११/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० 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.सागर बाळासाहेब गवळ   - सभापती 

       २. मा.कलाटे मयुर पांडूरंग 

  

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

---------- 
           
मा.सभापती - सभाकामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने 

            सभा मंगळवार दनांक १२/१२/२०१७ रोजी दुपार  २.४५ वा.पयत तहकूब करणेत  

            येत आहे. 
 
 
 

( सागर बाळासाहेब गवळ  ) 
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 - १५ 
सभावृ ांत 

( दनांक २८/११/२०१७ व ३०/११/२०१७ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १२/१२/२०१७                   वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची बुधवार दनांक 

३०/११/२०१७ ची तहकूब सभा मंगळवार दनांक १२/१२/२०१७ रोजी दुपार  २.४५ 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.सागर बाळासाहेब गवळ   - सभापती 

 २. मा.शैलेश ऊफ शैल  काश मोरे  - उपसभापती 

         ३. मा.संतोष बबन कांबळे 

         
       या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले 
– समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
           
मा.सभापती - सभाकामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने 

            सभा मंगळवार दनांक २६/१२/२०१७ रोजी दुपार  २.४० वा.पयत तहकूब करणेत  

            येत आहे. 
 
 
 

( सागर बाळासाहेब गवळ  ) 
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 - १५ 
सभावृ ांत 

( दनांक २८/११/२०१७, ३०/११/२०१७ व १२/१२/२०१७ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २६/१२/२०१७                              वेळ - दुपार  २.४० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची मंगळवार दनांक १२/१२/२०१७ ची 
तहकूब सभा मंगळवार दनांक २६/१२/२०१७ रोजी दुपार  २.४० 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.सागर बाळासाहेब गवळ    - सभापती 
  २. मा.शैलेश ऊफ शैल  काश मोरे  - उपसभापती 
  ३. मा.कदम शिशकांत गणपत 

       ४. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

 ५. मा.तापक र वनया द प (आबा) 
         
       या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पाठक – उप 
अिभयंता,  मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
              दनांक १५/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १४ ) सभावृ ांत कायम 
करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक - ३३       वषय मांक - ०१ 

दनांक - २६/१२/२०१७                              वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक : मा.शैल  मोरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७३/२०१७  द.२५/०९/२०१७ 

       वषय - मौजे कवळे येथील स.नं.३९ ते ७१ येथील १८.०० मी. र याखालील े ाचे  

              भूसंपादन करणेबाबत .. 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३४                                   वषय मांक - ०२ 

दनांक - २६/१२/२०१७                               वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.शैल  मोरे                                 अनुमोदक : मा.गीता मंचरकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७४/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

       वषय - मौजे कवळे येथील स.नं. ७३, ७४, ७५ व ७६ येथील मंजूर वकास योजनेतील १२.०० मी.  

              र याचे भूसंपादन करणे. 
वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ३५      वषय मांक - ०३ 

दनांक - २६/१२/२०१७                              वभाग – उ ान 

सुचक : मा.गीता मंचरकर     अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.अित. आयु  यांचे प  .उ ान/६/का व/९४६/२०१७, द.१८/१०/२०१७ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पुणे मुंबई महामागावर ल पंपर  येथील फनोले स चौक येथे मे. कमया असोिशएटस ्  हे वखचाने 
साधारण २७ फुट उंच व २.५ फुट ं द चा अशोक तंभ उभारणार आहेत. यामुळे शहरा या स दयात भर 
पडणार आहे.  सदर अशोक तंभ उभारणेस कला संचलनालय, महारा  रा य मुंबई यांनी व पोलीस उप-
आयु , वाहतुक, पुणे शहर यांनी नाहरकत प   दलेले आहे. तथा प सदरचा अशोक तंभ उभारणे या 
कामा या चबुत-यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३६       वषय मांक - ०४ 

दनांक - २६/१२/२०१७                               वभाग – झोिनप ु

सुचक : मा.शैलेश मोरे       अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/जा/का व/६८०/२०१७, द.१८/११/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       रमाबाईनगर कमान ते ११ नं. ब डंग मागे शौचालयापयत पे हंग लॉक बस वणे व 
ठक ठकाणी काँ ट करण करणेचे र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) या कामाचे 
पुवगणनप कास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३७       वषय मांक - ०५ 

दनांक - २६/१२/२०१७                               वभाग – झोिनप ु

सुचक : मा.शैलेश मोरे       अनुमोदक : मा.गीता मंचरकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/जा/का व/६८२/२०१७, द.१८/११/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       प ाशेड िनराधारनगर झोपडप ट कडे जाणारा र याचे हॉट िम स प दतीने डांबर करण करणेचे 
र. .२५,००,०००/-(अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) या कामाचे पुवगणनप कास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३८       वषय मांक - ०६ 

दनांक - २६/१२/२०१७                               वभाग – झोिनप ु

सुचक : मा. शिशकांत कदम      अनुमोदक : मा. शैलेश मोरे  

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/जा/का व/६८३/२०१७, द.१८/११/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड िलंकरोड येथील मैला शु द करण क ा या आवारात पु षांसाठ  शौचालय बांधणेचे 
र. .२५,००,०००/-(अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) या कामाचे पुवगणनप कास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९       वषय मांक - ०७ 

दनांक - २६/१२/२०१७                               वभाग – झोिनप ु

सुचक : मा.शैलेश मोरे       अनुमोदक : मा.गीता मंचरकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/जा/का व/६८१/२०१७, द.१८/११/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       रमाबाईनगर झोपडप ट म ये ब डंग नं.११ मागे जुने शौचालय पाडून न वन दुमजली शौचालय 
बांधेणेचे र. .३५,००,०००/- (अ र  र. .प तीस लाख फ ) या कामाचे पुवगणनप कास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४०       वषय मांक - ०८ 

दनांक - २६/१२/२०१७                               वभाग – झोिनप ु

सुचक : मा.गीता मंचरकर      अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था/जा/का व/६८५/२०१७, द.१५/११/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      िस दाथनगर झोपडप ट म ये ना याची उंची वाढ वणे व इतर अनुषंिगक थाप य वषयक कामे 
करणेचे र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) या कामाचे पुवगणनप कास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

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

          
( सागर बाळासाहेब गवळ  ) 

सभापती 
शहर सुधारणा सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/०७/२०१८ 

दनांक : ०२/०१/२०१८ 
 

                                                                                                                                                              
                                             नगरसिचव  

                                                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                           पंपर  ४११ ०१८. 

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

     कायवाह साठ  रवाना.  
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