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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ५ 

सभावृ ांत 
 
दनांक - ०२/०२/२०१७                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा गु वार 

दनांक ०२/०२/२०१७ 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.जाधव साधना रामदास 
 
      
 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 
 

---------- 
 
 

सभाकामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने उप थत 
स मा.सद य यांनी मंगळवार दनांक २५/०४/२०१७ रोजी दुपार  ३.३० वाजेपयत सभा तहकूब  

केली. 
 

 
 

          

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ५ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०२/०२/२०१७ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - २५/०४/२०१७                  वेळ - दुपार  ३.३० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची द.०२/०२/२०१७ ची 
तहकूब सभा मंगळवार दनांक २५/०४/२०१७ रोजी दुपार  ३.३० 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.सागर बाळासाहेब गवळ   - सभापती 

२. मा.डोळस वकास ह र ं  

  ३. मा.संतोष बबन कांबळे 

  ४. मा.गीता सुिशल मंचरकर 
  ५. मा.तापक र वनया द प (आबा) 
  ६. मा.वाघमारे अ नी व म 
 
       
 या िशवाय मा.कडूसकर - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.र पारखी – 
कायकार  अिभयंता, मा.भागवानी, मा.तुपसाखरे – उप अिभयंता, मा.ऐवले – समाज वकास 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

ठराव मांक - ०४       वषय मांक - ०१ 
दनांक - २५/०४/२०१७ वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा. वनया तापक र      अनुमोदक : मा.गीता मंचरकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१३/५४/२०१५, द.११/०५/२०१५ 

वषय – पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण मंजूर वकास योजनेतील मौजे भोसर  येथील  

        द णो र १२.० मी. ं द र यापासून ते एम.आय.ड .सी. ह पयत स.न.ं१५ प.ै व  

        स.नं.१४ पै. मधील २४ व १२ मी. ं द (पुव-प म) र याचे भूसंपादनाबाबत... 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

( 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/७६०/२०१७                                                                    
दनांक : २५/०४/२०१७   
  
  
 

                                                
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
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