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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक ९ 

सभावृ ांत 

दनांक -   ०३/१०/२०१३                    वेळ दपार   ु ३.०० वाजता 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा गु वार  
दनांक ०३/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महानगरपािलके 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. सुपे आशा र वं  - सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा. सौ.साळंुखे स वता सुरेश 

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

५) मा. तानाजी व ठल खाडे 

६) मा. ननवरे जत  बाबा 
७) मा. उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८) मा. चा िशला भाकर कुटे 
 

या िशवाय मा.गावडे – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
-------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.तानाजी खाडे     अनुमोदक : मा.शांताराम भालेकर 
 
 पंपर  िचंचवड मनपाचे माजी नगरसेवक दशरथ लांडगे यांचे द:ुखद िनधन झालेले असलेने 
यांना दांजली वाहन सभा दनांक ू १७/१०/२०१३ दपार  ु २.४५ पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केली ू ) 
 

सभापती – गु वार दनांक १७/१०/२०१३ दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
                                                          ( सुपे आशा र वं  )        

                                                          सभापती 
                                                         मा.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 ९ 

सभावृ ांत 

( द.०३/१०/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
दनांक -   १७/१०/२०१३                    वेळ दपार   ु २.४५ वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०३/१०/२०१३ 
ची तहकूब सभा गु वार  दनांक १७/१०/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ वाजता महानगरपािलके 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. सुपे आशा र वं  - सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 

३) मा. जय ी वसंत गावडे 

४) मा. चा िशला भाकर कुटे 
 

या िशवाय मा.गावडे – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
-------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.आशा सुयवंशी         अनुमोदक : मा.जय ी गावडे 
 
 सोमवार दनांक २१/१०/२०१३ दपार  ु ३.०० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

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

 
सभापती – सोमवार दनांक २१/१०/२०१३ दपार  ु ३.०० पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 
                                                          ( सुपे आशा र वं  )        

                                                          सभापती 
                                                         मा.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 ९ 

सभावृ ांत 

( द.०३/१०/२०१३ व १७/१०/२०१३  ची तहकूब सभा) 
 

दनांक -   २१/१०/२०१३                    वेळ दपार  ु ३.०० वाजता 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक १७/१०/२०१३ 
ची तहकूब सभा सोमवार  दनांक २१/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महानगरपािलके 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. सुपे आशा र वं  - सभापती 
२) मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 

३) मा. उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
४) मा. जय ी वसंत गावडे 

 
या िशवाय मा.गावडे – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

 
सुचक : मा.शांताराम भालेकर           अनुमोदक : मा.उषा वाघेरे 
 
 पंपर  िचंचवड मनपाचे माजी महापौर सादबा काटे यांचे द:ुखद िनधन झालेले असलेने यांना 

दांजली वाहन मंगळवार दनांक ू १२/११/२०१३ दपार  ु ४.०० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केली ू ) 

 
सभापती – मंगळवार दनांक १२/११/२०१३ दपार  ु ४.०० पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 
                                                          ( सुपे आशा र वं  )        

                                                          सभापती 
                                                         मा.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 ९ 

सभावृ ांत 

( द.०३/१०/२०१३, १७/१०/२०१३ व २१/१०/२०१३ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक -  १२/११/२०१३                           वेळ दपार   ु ४.०० वाजता 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक २१/१०/२०१३ 
ची तहकूब सभा मंगळवार दनांक १२/११/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० वाजता महानगरपािलके 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. सुपे आशा र वं      - सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 

३) मा. सौ.साळंुखे स वता सुरेश 

४) मा. उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५) मा. चा िशला भाकर कुटे 
 

या िशवाय मा.गावडे – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
-------- 

 
अ) दनांक ०४/०९/२०१३ व १९/०९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .७)  

     सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
ब) दनांक १९/०९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .८) सभावृ ांत कायम  
   करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 
ठराव मांक – ३१     वषय मांक - १ 
दनांक - १२/११/२०१३     वभाग – नगररचना 
सूचक – मा.स वता साळंुखे     अनुमोदक – मा.आशा सुयवंशी 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/१०/५९२/२०१३, द. ०४/०९/२०१३  

       वषय - पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवड , हाळंुग,े मोई,मा ंजी व 

              इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत .....  

वषय मांक १ 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 केले. 
 

 

 

                                                       ( सुपे आशा र वं  )        

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/ १०६२ /२०१३ 

दनांक - १३/११/२०१३ 
 
 
                                                                 

 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार   यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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