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

कायप का मांक – ०७ 
सभावृ ांत 

दनांक - ११/०९/२०१९                                वेळ - दुपार  १२.३० वा. 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
११/०९/२०१९ 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.सुिनता हेमंत तापक र 

 ३. मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

   ४. मा.बाबर शिमला राजू 

 ५. मा.वाबळे संजय म हारराव      

   या िशवाय मा.इंदलकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 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) दिलतव तीमधील कामांना शासक य मा यता िमळणेबाबत – मा.शिमला बाबर, मा.सुिनता 

तापक र, यांचा ताव.   

वषय .२) दिलतव तीमधील कामांना शासक य मा यता िमळणेबाबत – मा.सुिनता तापक र, 
           मा.शिमला बाबर  यांचा ताव.   

---------- 
        दनांक २८/०८/२०१९ (कायप का मांक ०६) चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे 
मा.सभापती यांनी कट केले.   

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – १३              वषय मांक - ०१ 

दनांक - ११/०९/२०१९                            

सुचक : मा.शिमला बाबर                      अनुमोदक : मा.सुिनता तापक र 

संदभ : मा.शिमला बाबर, मा.सुिनता तापक र यांचा ताव. 
               लोकशाह र आ णाभाऊ साठे नागर  दिलतव ती सुधार योजना अंतगत सन २०१९-२० या आिथक 

वषाकर ता महानगरपािलकेसाठ  र. .७९२.२७ ल  इतके िनयत यय मंजूर झालेबाबत मा. ज हािधकार  
कायालय, पुणे यां याकड ल द.१४/०८/२०१९ चे प ा वये कळ वलेले आहे. यास अनुस न उपरो  योजने 
अंतगत खालील त याम ये कामासमोर नमुद केले या अंदाजप क य र कमेस शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 

 
अ. . कामाचे नाव अंदाजप क य र. . 
 ०१ भाग .१० येथील रामनगर, महा मा फुलेनगर झोपडप ट मधील 

अंतगत र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे.  

र. .२८,२०,३००/- 
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 ०२ िमिलंदनगर झोपडप ट म ये म हला बचत गटा या सभागृहाला 
पी. ह .सी.िसलींग व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

  र. .२०,००,०००/- 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १४              वषय मांक - ०२ 

दनांक - ११/०९/२०१९                            

सुचक : मा.सुिनता तापक र                      अनुमोदक : मा.शिमला बाबर 

संदभ : मा.सुिनता तापक र, मा.शिमला बाबर यांचा ताव. 
               लोकशाह र आ णाभाऊ साठे नागर  दिलतव ती सुधार योजना अंतगत सन २०१९-२० या आिथक 

वषाकर ता महानगरपािलकेसाठ  र. .७९२.२७ ल  इतके िनयत यय मंजूर झालेबाबत मा. ज हािधकार  
कायालय, पुणे यां याकड ल द.१४/०८/२०१९ चे प ा वये कळ वलेले आहे. यास अनुस न उपरो  योजने 
अंतगत खालील त याम ये कामासमोर नमुद केले या अंदाजप क य र कमेस शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 

 
अ. . कामाचे नाव अंदाजप क य र. . 
 ०१ भाग .१० येथील द नगर, व ानगर झोपडप ट मधील अंतगत 

र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे.  

र. .२८,२०,३००/- 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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

          
( राज  कसनराव लांडगे ) 

सभापती  
शहर सुधारणा सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४१४/२०१९ 

दनांक : ११/०९/२०१९ 
                                                     

                                                                                                                        
                                             (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. 


