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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक १३ 

सभावृ ांत 
 
 

दनांक -   ०४/१२/२०१३                वेळ - दपार   ु ३.०० वाजता 
 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार  दनांक ०४/१२/२०१३ 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. सुयवंशी आशा ाने र 
 
 

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

-------- 
 

 सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस यान े  उप थत 
स मा.सद य यांनी मंगळवार दनांक १०/१२/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० पयत 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 १३ 

सभावृ ांत 

( द. ०४/१२/२०१३ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक -   १०/१२/२०१३                   वेळ दपार  ु ३.०० वाजता 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०४/१२/२०१३ 
ची तहकूब सभा मंगळवार  दनांक १०/१२/२०१३ 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. तानाजी व ठल खाडे 

४) मा. ननवरे जत  बाबा 
५) मा. जय ी वसंत गावडे 

 
या िशवाय मा.गावडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 

उप थत होते. 
-------- 

 

मा.तानाजी खाडे - उपसंचालक नगररचना यांचेकड ल प  .नर व/का व/०६/४०६/२०१३ द.०५/१२/१३  
नुसार मा.आयु  यांचे दालनात द.०५/१२/२०१३ रोजी नगररचना वभागाची व वध 
कामासंदभात बैठक आयो जत करणेत आली होती.  सदर बैठक म ये मा.आयु  यांनी 
संदिभय प ातील वषयाबाबत कायदा स लागार यांचेमाफत मा.उ च यायालयात 
यापूव  मा.महापािलका सभेची काय र मा यता घेतलेला वषय दाखल करणेची 
कायवाह  चालू आहे. यामुळे मा.शहर सुधारणा सिमतीने ठराव .३७ 
द.२२/११/२०१३ रोजी मा यता दलेला वषय मा.महापािलका सभेपुढे तूत ठेव यात 
ये  नये असे आदेश दलेले अस याने मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .३७, 
दनांक २२/११/२०१३ म ये संदभ मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  
.नर व/का व/०६/११००/२०१३, द.०६/११/१३ या मजकूरानंतरचा “ ठराव 

मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा ” पयत सव मजकूर वगळून या ऐवजी “ 
वषय मांक ४ चा वचार दनांक १५/०१/२०१४ चे सभेत करणेत यावा ” हा 
मजकूर समा व  करणेत यावा तसेच मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .३८ 
द.२२/११/२०१३ म ये संदभ मा.चा िशला कुटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव या 
मजकूरानंतरचा “ ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा ” पयतचा सव  
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   मजकूर वगळून या ऐवजी “ वषय मांक ५ चा वचार दनांक ०१/०१/२०१४ चे 
सभेत करणेत यावा ” हा मजकूर समा व  करणेत यावा व तशी द ती क न ु
सभावृ ांत कायम करणेत यावा. 

 
मा.सभापती   - उपसंचालक नगररचना यांचेकड ल प  .नर व/का व/०६/४०६/२०१३ द.०५/१२/१३  

नुसार मा.आयु  यांचे दालनात द.०५/१२/२०१३ रोजी नगररचना वभागाची व वध 
कामासंदभात बैठक आयो जत करणेत आली होती.  सदर बैठक म ये मा.आयु  यांनी 
संदिभय प ातील वषयाबाबत कायदा स लागार यांचेमाफत मा.उ च यायालयात 
यापूव  मा.महापािलका सभेची काय र मा यता घेतलेला वषय दाखल करणेची 
कायवाह  चालू आहे. यामुळे मा.शहर सुधारणा सिमतीने ठराव .३७ 
द.२२/११/२०१३ रोजी मा यता दलेला वषय मा.महापािलका सभेपुढे तूत ठेव यात 
ये  नये असे आदेश दलेले अस याने मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .३७, 
दनांक २२/११/२०१३ म ये संदभ मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  
.नर व/का व/०६/११००/२०१३, द.०६/११/१३ या मजकूरानंतरचा “ ठराव 

मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा ” पयत सव मजकूर वगळून या ऐवजी “ 
वषय मांक ४ चा वचार दनांक १५/०१/२०१४ चे सभेत करणेत यावा ” हा 
मजकूर समा व  करणेत येऊन तसेच मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .३८ 
द.२२/११/२०१३ म ये संदभ मा.चा िशला कुटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव या 
मजकूरानंतरचा “ ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा ” पयतचा सव 
मजकूर वगळून या ऐवजी “ वषय मांक ५ चा वचार दनांक ०१/०१/२०१४ चे 
सभेत करणेत यावा ” हा मजकूर समा व  करणेची द ती ु करणेत येऊन या 
द यांसह ु दनांक २०/११/२०१३ व २२/११/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( 
कायप का मांक १२ ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट 
केले. 

 

---------- 
 
ठराव मांक – ४०      वषय मांक - १ 
दनांक - १०/१२/२०१३      

सूचक – मा. जत  ननवरे      अनुमोदक– मा.तानाजी खाडे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३, द.०४/०९/२०१३ 

वषय - पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवाड , 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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ठराव मांक – ४१      वषय मांक - २ 

दनांक - १०/१२/२०१३      

सूचक – मा. जत  ननवरे      अनुमोदक– मा.तानाजी खाडे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/१०/५९८/२०१३, द.०७/१०/२०१३ 

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

               इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत...... 
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ४२      वषय मांक - ३ 

दनांक - १०/१२/२०१३      

सूचक – मा.आशा सुयवंशी      अनुमोदक– मा.जय ी गावडे 
संदभ : मा. शासन अिधकार , अ भाग यांचेकड ल प  .अ / वस/११/का व/३६६/२०१३,  
       द.१०/१०/२०१३ 

वषय - अ भाग सिमती ठराव .१९२ दनांक २३/०९/२०१३ बाबत... 
वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – ४३      वषय मांक - ४ 

दनांक - १०/१२/२०१३      

सूचक – मा.आशा सुयवंशी      अनुमोदक– मा.जय ी गावडे 
संदभ : मा. शासन अिधकार , अ भाग यांचेकड ल प  .अ / वस/११/का व/४१५/२०१३,  
       द.१९/११/२०१३ 

मा. शासन अिधकार  अ भाग यांनी िशफारस केले माणे - 
अ भाग सिमती सभा दनांक ०९/१०/२०१३ ठराव मांक १९५ नुसार  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेचे आकुड  णालयाम ये सुतीगृह,कुटंूबक याण, ज ममृ यू व दैनं दन ण 
तपासणीची कामे केली जातात. सदर णालय हे अपुरे पडत असून याचा व तार करणे अ यंत 
गरजेचे आहे.  णालयाचे शेजार  आर ण .२७१ ह  अड च एकर जागा आहे.  या जागेवर असलेले 
खाजगी शाळेचे आर ण र  क न ती जागा णालया या व तारासाठ  आर त करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – ४४      वषय मांक - ५ 

दनांक - १०/१२/२०१३      

सूचक – मा.जय ी गावडे      अनुमोदक– मा.तानाजी खाडे 
संदभ : मा. शासन अिधकार , अ भाग यांचेकड ल प  .अ / वस/११/का व/४१५/२०१३,  
       द.१९/११/२०१३ 

वषय - अ भाग सिमती ठराव मांक १९६ दनांक ०९/१०/२०१३ बाबत...  

वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ४५      वषय मांक - ६ 

दनांक - १०/१२/२०१३      

सूचक – मा.जय ी गावडे      अनुमोदक– मा.तानाजी खाडे 
संदभ : मा. शासन अिधकार , अ भाग यांचेकड ल प  .अ / वस/११/का व/४१५/२०१३,  
       द.१९/११/२०१३ 

वषय - अ भाग सिमती ठराव मांक १९९ दनांक ०९/१०/२०१३ बाबत...  

वषय मांक ६ द र  दाखल करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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/ ११६९ /२०१३ 

दनांक -  ११/१२/२०१३ 

   
                   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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