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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती 

कायप का मांक - ६ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०४/१०/२०१४                वेळ - दपारु  १२.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०४/१०/२०१४ ची 

पा क सभा शिनवार दनांक ०४/१०/२०१४ रोजी दपारु  १२.०० 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. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

३) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

४) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 
 

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

---------- 
 
 

 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आला. 
 
 
 

वषय मांक २) मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत यांची ऑ टोबर २०१४ ते जानेवार   

          २०१५ पयतची मा.महापािलका सभेची अनुप थती वै क य कारणा तव  

          मंजूर करणेस मा यता देणेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.शकंुतला  

               बनसोडे यांचा ताव.  
 

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

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे  अनुमोदक - मा.शकंुतला बनसोडे 
 

 कायप का मांक ६ दनांक ०४/१०/२०१४ ची पा क सभा शु वार दनांक 
१७/१०/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 

सभापती - शु वार दनांक १७/१०/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ पयत सभा तहकूब करणेत  

          येत आहे. 
 
 
 
 

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती 

कायप का मांक - ६ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०४/१०/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - १७/१०/२०१४                वेळ - सकाळ  ११.४५ वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०४/१०/२०१४ ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक १७/१०/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ 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. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वाबळे संजय म हारराव 

३) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

५) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६) मा. मासुळकर समीर मोरे र 

७) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

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

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

 

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे  अनुमोदक - मा.शकंुतला बनसोडे 
 

 दनांक १७/१०/२०१४ ची तहकुब सभा शु वार दनांक ०७/११/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ 
पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 

सभापती - शु वार दनांक ०७/११/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ पयत सभा तहकूब करणेत  

          येत आहे. 
 

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती 

कायप का मांक - ६ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०४/१०/२०१४ व १७/१०/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - ०७/११/२०१४                वेळ - सकाळ  ११.४५ वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक १७/१०/२०१४ ची 
तहकूब सभा शु वार दनांक ०७/११/२०१४ रोजी सकाळ  ११.४५ 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. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वाबळे संजय म हारराव 

३) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 

४) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

५) मा. मासुळकर समीर मोरे र 

६) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव,  हे अिधकार  सभेस 

उप थत होते. 

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

 

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे  अनुमोदक - मा.समीर मासुळकर 
 

 शु वार दनांक २१/११/२०१४ रोजी सकाळ  ११.३० पयत तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
सभापती - शु वार दनांक २१/११/२०१४ रोजी सकाळ  ११.३० पयत सभा तहकूब करणेत  
          येत आहे. 
 

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती 

कायप का मांक - ६ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०४/१०/२०१४, १७/१०/२०१४ व ०७/११/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - २१/११/२०१४                वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची दनांक ०७/११/२०१४ ची 
तहकूब सभा शु वार दनांक २१/११/२०१४ रोजी सकाळ  ११.३० 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. पालांडे सुजाता सुिनल – सभापती 
२) मा. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

३) मा. वाबळे संजय म हारराव 

४) मा. बो-हाडे अ ण तुकाराम 

५) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६) मा. मासुळकर समीर मोरे र 

७) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.गावडे, मा.डोईफोडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव,  हे 

अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

ठराव मांक : ४०        वषय मांक : १ 

दनांक : २१/११/२०१४     वभाग : थाप य फ े ीय  

सुचक : मा.शकंुतला बनसोडे     अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 

संदभ : मा.अित.आयु  यांचेकड ल प  . था/फ ेका/का व/२३०/१४-१५ द.०५/०९/२०१४ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या “फ” े ीय कायालया या प रसरात ठक ठकाणी 
वृ ारोपनासाठ  ख डे खोदणे व पोयटा माती भरणेकामी येणा-या र. .२०,००,०००/- (अ र  
र. .वीस लाख फ ) चे पुवगणनप कास सुधा रत शासक यमा यता व या माणे काम करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 

 
 
 

ठराव मांक : ४१        वषय मांक : २ 

दनांक : २१/११/२०१४       

सुचक : मा. वमलताई जगताप    अनुमोदक : मा.संजय वाबळे 

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव -  

  मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत यांची ऑ टोबर २०१४ ते जानेवार  २०१५ पयतची  

मा.महापािलका सभेची अनुप थती वै क य कारणा तव मंजूर करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 

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

 

( पालांडे सुजाता सुिनल ) 
सभापती 

वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/९३६/२०१४ 

दनांक : २१/११/२०१४                                                                        
 

                                                                                            
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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