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

कायप का मांक – १५ 
सभावृ ांत 

दनांक - ११/०३/२०२०                               वेळ - दुपार  १२.३० वा. 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक ११/०३/२०२० 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  बारण े

   ४.  मा.बाबर शिमला राजू 

 ५. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
 ६. मा.कोकण ेसंतोष अंकुश      

   या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.नंद कशोर वाघ – . शासन 
अिधकार  ( झोिनप ू)  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) धावडेव ती,भोसर  येथे भुयार  माग बांधणेबाबत. – मा.कैलास बारण े, मा.वैशाली  
         घोडेकर  यांचा  ताव.   

----------            

                        दनांक १२/०२/२०२० व २६/०२/२०२० (कायप का मांक १४) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.   

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – १९               वषय मांक - ०१ 
दनांक – ११/०३/२०२०                            

सुचक : मा.कैलास बारणे                          अनुमोदक : मा.वैशाली घोडेकर 
 

        मा.कैलास बारण े, मा.वैशाली घोडेकर यानंी ता वत केलेनुसार भोसर  येथून जाणा-या 
पुण-ेनािशक महामागावर धावडेव ती येथे नाग रकांना ये-जा करणेसाठ  भुयार  माग बांधणेत 
यावा. सदरचा माग नाग रकांचे सुर तते या ीन े अ यंत मह वाचा अस यान े सदरबाबत 
मनपाचे बीआरट स वभागान े वर त कायवाह  करणसे मा यता दे यात येत आहे.   

     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/१४५/२०२० 
दनांक : ११/०३/२०२०                                                              

                                                                                                                

                                                                                                                  
                                        (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. 


