
1 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ३६. 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.१०.२०१४                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑ ट बर २०१४ ची मा सक मा.महापा लका 
सभा सोमवार द.२०.१०.२०१४ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल 
स मा.सद य उपि थत होते.  

 

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५.  मा.भालेकर अ णा दल प 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.जाधव साधना रामदास 

९.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१०.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

११.  मा.काळजे नतीन ताप 

१२.  मा.जगद श शे ी 

१३.  मा.बाबर शारदा काश 

१४.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१५.  मा.उ हास शे ी 

१६.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१७.  मा.पवार संगीता शाम 
१८.  मा.तानाजी व ल खाडे 

१९.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२०.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२१.  मा.भारती फरांदे 
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२२.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२३.  मा.नेटके सुमन राज  

२४.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२५.  मा.भ डवे सं गता राज  

२६.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

२७.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

२८.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

२९.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

३०.  मा.अपणा नलेश डोके 

३१.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३२.  मा. साद शे ी  

३३.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

३४.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

३५.  मा.शेख अ लम शैकत 

३६.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

३७.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

३८.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

३९.  मा.सुपे आशा र वं  

४०.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४१.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

४२.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

४३.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

४४.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

४५.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

४६.  मा.सावळे समा र वं  

४७.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

४८.  मा.कदम सदगु  महादेव 

४९.  मा. गता सुशील मंचरकर 

५०.  मा.कैलास महादेव कदम 
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५१.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

५२.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

५३.  मा.आसवानी स वता धनराज 

५४.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

५५.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

५६.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

५७.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

५८.  मा.काळे वमल रमेश 

५९.  मा.पाडाळे नता वलास 

६०.  मा.तापक र अ नता मि छं    

६१.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

६२.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

६३.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

६४.  मा.बारणे माया संतोष 

६५.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

६६.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

६७.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

६८.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

६९.  मा.च धे आरती सु रेश 

७०.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

७१.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

७२.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

७३.  मा.जगताप राज  गणपत  

७४.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

७५.  मा.जगताप नवनाथ द त ु

७६.  मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

७७.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

७८.  मा. शांत शतोळे 

७९.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  
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८०.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

८१.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

८२.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

८३.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

८४.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

८५.  मा.संजय केशवराव काटे 

८६.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

८७.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

८८.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

  
        या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.गावडे, मा.दंडवत,े मा.कुलकण , मा.फंु दे, 
मा.दुरगूड े - सहा.आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर-मु य लेखाप र क, 
मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.सुरगूड-े वकास अ भयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल-सहशहर 
अ भयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वै यक य अ धकार ,  
मा.दुधेकर, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.बरशे ी, मा.शखे, मा.गलबले - काय.अ भयंता,मा.सातव-
. श णा धकार  (मा य मक), हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

                               ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.सीमा सावळे – मा.महापौर साहेब, आं , ओर सा रा यातील हु डहु डी वादळात मृ यूमुखी 

पडलेले नागर क यांना तसेच साबीर शेख - माजी कामगार मं ी, यू. ी नवास – भारतीय 

शा ीय संगीतातील यात मडो लन वादक व प ी, पी.के.अ णा पाट ल - ये ठ 

वातं यसै नक व माजी आमदार, शंकर वै य - ये ठ कवी आ ण संपादक, समी क, 

चं शेखर गाडगीळ- ये ठ गायक, हराबाई चं कांत टेकावडे - नगरसद य अ वनाश टेकावडे 

यां या मातो ी, राजू द शले- शवसेना वभाग मुख पुनवळेगांव, बाळासाहेब ल मण लांडगे - 

मनपाचे कमचार , पावतीबाई वामन ग हाण,े वामन ग हाण,े चं भागा मो  टंगरे – भोसर  

येथील र हवासी, सताबाई अंकूश काटे – पंपळे सौदागर येथील र हवासी, सदा शव वाघेरे यांचे 

द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते.   

मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 

( सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल  )    
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मा.िजत  ननवरे – मा.महापौर साहेब, आजची सभा सोमवार द.१०/११/२०१४ रोजी दुपार  २/३० 

पयत तहकूब करणेत यावी. 

(ग धळ)    

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, शहराला दोन वेळा पाणी पा हज,े याबाबत आयु तांना 

कती वेळेला सांगीतलेले आहे. शहरात पा याची ब ब आहे. आचारसं हते या नावाखाल  शासन 

आप याला वेडे बनवतयं. दवाळी या सणाला पाणी नाह , काय चालले आहे. दोन वेळेला पाणी 

दले पा हज.े  

मा.महापौर -  पा या या संदभात आयु तांनी खुलासा करावा. 

मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, शहराला पा याची दोन वेळेला आव यकता आहे. कती 

दवस आ ह  आचारसं हता, आचारसं हता हणून ग प बसायच, का हणून एक वेळ पाणी 

केलं, कशासाठ  एक वेळेला पाणी केलं. पाणी हे इमज सी आहे, जीवनाव यक व तू आहे. 

सकाळी साडेपाच ते पावणेसहाला पाणी येतं. तेह  पाणी आठ वाजता जातं. लोकांना पाणी 

मळत नाह , हे कतीवेळा सांगायचं. एकवेळा पाणी येते तहे  इतक बार क असतं क  दहा-दहा 

मनीटे एक हांडा भर यासाठ  वेळ लागतो. हे कती वेळा सांगायचं लोकां या डोळयात पाणी 

यायला लागलेले आहे. पाणी कमी आहे का?  कती वेळा तेच ते सांगायचे मी शासनाचा 

नषेध करत.े आज स यांकाळीह  पाणी सुटले पा हजे. महापौर शासनाम ये सामील झा यातर 

तुमचा सु दा नषेध आहे. डे युट  इंिजनीअर फोन उचलत नाह त, एि झ यू ट ह इंिजनीअर 

फोन उचलत नाह त, आयु त साहेब  पा यासाठ  तु हांला फोन लावावा लागतो.  

मा. समा सावळे -  मा.महापौर साहेब, नगरस चवांना वचारावयाचे आहे क ,  एकदा मानदंड 

काढ यानंतर आप याला सभागृ ह चाल वता येत ेका ? एकदा मानदंड काढ यानंतर सभा तहकूब 

होत नाह  का? सभा तहकूबी सूचना झालेल  होती, मानदंड काढलेला होता यामुळे सभा 

तहकूब हायला पा हजे. आ ह  वरोधीप  असून मानदंडाचा मान ठेवलेला आहे. मानंदड 

काढ यानंतर सभा तहकूब होते का ? याचा खुलासा करावा. 

मा.नगरस चव – मा.महापौर मॅडम, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मानदंड ठेव यानंतर 

सभेचे कामकाज सु  करतो, मानदंड उचल यानंतर सभा तहकूब करणे आव यक आहे. 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, सव सहकार , अ धकार  वग, पञकार 

बंधु आ ण भ गनी. सभे या कामकाजानुसार यानंी उ तर बरोबर दलेले आहे. तहकूबीह  

मांडलेल  आहे. परंतु या सनीअर सभासद आहेत यांना बोल यास परवानगी दलेल  आहे. 

आयु त साहेब, पा या या संदभात आपण मट ंग लावणार होता. पाणी पु रेसे आ ण यव थीत 

देणार असा श द दलेला होता. शहरात आता ड यूची साथ आहे आरो य वभागाची मट ंग 

घेवून सूचना दया यात. अजून आचारसं हता चालू आहे हणून आजची सभा तहकूब हावी या 

ट कोनातून व या दुघटना घडले या आहेत यांना दांजल  वाहू न सभा तहकूब करणार 
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आहोत. पा या या बाबतीत आयु त साहेबांना सूचना करावी. पा या या आ ण आरो या या 

ट ने ह  दवाळी चांगल  जावी अशा महापौर आपण सूचना दया यात आ ण ह  सभा सोमवार 

द.१०/११/२०१४ रोजी दुपार  २.३० पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर – शहरात पा याची टंचाई आहे. दवाळीचा सण आहे. आपण प ह यापासून दोन 

वेळा पाणी देत होतो. आता एक टाईम पाणी देणेत येते ते सु दा भरपूर देत नाह त अशा  

ब-याचशा नागर कां या त ार  आहेत. यामुळे यातूनच हा कार घडलेला आहे. तर  आयु त 

साहेबांनी याम ये जा त ल  घालावे अशी मी सूचना करते व दोन टाईम पाणी दयाव.े सवाना 

दवाळी या हा दक शुभे छा देवून सवा या संमती माणे सोमवार दनांक १०/११/२०१४ रोजी 

दुपार  २.३० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
 
  
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ३६. 
सभावृ तांत 

( दनांक २०.१०.२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – १०.११.२०१४                 वेळ – दुपार  २.३० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे ऑ ट बर २०१४) दनांक २०.१०.२०१४ ची 
तहकूब मा.महापा लका सभा सोमवार द.१०.११.२०१४ रोजी दुपार  २.३० वा. 
महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत 
आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े 

 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५. मा. हे  ेसुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५. मा.काळजे नतीन ताप 

१६. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शे ी 

१८. मा.बाबर शारदा काश 

१९. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  
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२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१. मा.उ हास शे ी 

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२३. मा.पवार संगीता शाम 

२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.तानाजी व ल खाडे 

२६. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२७. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.जावेद रमजान शेख 

३०. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३१. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३२. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३३. मा.राजू मसाळ  

३४. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३५. मा.नेटके सुमन राज  

३६. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३७. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३८. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

३९. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४२. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४३. मा.अपणा नलेश डोके 

४४. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४६. मा.जय ी वसंत गावड े

४७. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४८. मा. साद शे ी  
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४९. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५०. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

५१. मा.शेख अ लम शैकत 

५२. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५३. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५४. मा.म डगेर  वषा वलास 

५५. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५६. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५७. मा.सुपे आशा र वं  

५८. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५९. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६०. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६१. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६२. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६३. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६४. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६५. मा. दा बाजीराव लांड े

६६. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६८. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६९. मा.सावळे समा र वं  

७०. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७१. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७२. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७३. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७४. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७५. मा.कदम सदगु  महादेव 

७६. मा. गता सुशील मंचरकर 

७७. मा.कैलास महादेव कदम 
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७८. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७९. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

८०. मा.आसवाणी स वता धनराज 

८१. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८२. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराव   

८३. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८४. मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

८५. मा.काळे वमल रमेश 

८६. मा.पाडाळे नता वलास 

८७. मा. वनोद जयवंत नढे 

८८. मा.तापक र अ नता मि छं    

८९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९०. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९१. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९२.  मा.बारणे नलेश हरामण 

९३.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९४.  मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९५.  मा.बारणे माया संतोष 

९६.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९७.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९८.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९९.  मा.कलाटे वाती मयुर  

१००.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१०१.  मा.च धे आरती सु रेश 

१०२.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०३.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०४.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०५.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०६.  मा.जगताप राज  गणपत  
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१०७. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०८. मा.जगताप नवनाथ द तु 

१०९. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

११०. मा.अतलु अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१११. मा.जम सोनाल  पोपट 

११२. मा. शांत शतोळे 

११३. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११४. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११५. मा.गायकवाड सं या सूरदास 

११६. मा.काटे राज  भकनशेठ 

११७. मा.शडगे आशा सुखदेव 

११८. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११९. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१२०. मा.संजय केशवराव काटे 

१२१. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२२. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२३. मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२५. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

      या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.तानाजी शंदे - अ त.आयु त, मा.डोईफोड,े 
मा.गावडे, मा.दंडवत,े मा.माने, मा.कुलकण , मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.दुरगूड,े मा.माछरे-
सहा.आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.कांबळे-
.शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुप-ेसहशहर 

अ भयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वै यक य अ धकार ,  
मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना), मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.काची, 
मा.तांबे, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ी, मा.कांबळे - 
काय.अ भयंता, मा.उबाळे - शासन अ धकार  ( श णमंडळ), मा.सातव - . श णा धकार  
(मा य मक), मा.पवार - .कायदा स लागार, मा.बोदड े- शासन अ धकार  (जनतासंपक) हे 
अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 
 -----------  
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मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
  
 

अ) मा.महापा लका सभा मांक - २८  दनांक २०/३/२०१४, २५/४/२०१४, ९/६/२०१४ व 

५/७/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

ब) मा.महापा लका सभा मांक - २९ दनांक १९/४/२०१४, .९/६/२०१४ व ५/७/२०१४ चा    

   सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

क) मा.महापा लका सभा मांक - ३२ दनांक १९/७/२०१४, ४/८/२०१४ व ५/८/२०१४ चा 

   सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

ड) मा.महापा लका वशेष सभा मांक - ३४ दनांक १२/९/२०१४ चा सभावृ तांत कायम  

   करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.   
 

मा.सुजाता पालांड े – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक - ५९६           वषय मांक- १ 

दनांक- १०/११/२०१४          वभाग- मा.नगरस चव 
 

मा.म हला व बालक याण स मती 
 

             द. १०/९/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१      तकुल- ०  

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      -----                
      
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक - ५९७          वषय मांक- २ 

दनांक- १०/११/२०१४         वभाग- मा.नगरस चव 
 

मा.शहर सुधारणा स मती    
 

  द. २०/८/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.     
    
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकुल- ०  

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      

                                   -----                

मा.महापौर- सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 
 
 

                                           

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पपंर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/४/का व/९३८/१४ 
दनांक – ३/१२/२०१४ 
 
 

                                           
           नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पपंर  – ४११ ०१८. 

 
     
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
    कायवाह साठ  रवाना.   

  

 
 


