
                                                                         
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – १८ 

सभावृ ांत 
 
दनांक : १६/०१/२०१३          वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 
सभा बुधवार दनांक १६/०१/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वा. 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. बो-हाडे शुभांगी संजय - सभापती 
२) मा. यमुनाताई रमणनाना पवार 

३) मा. ब हरवाडे नारायण सदािशव 

४) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५) मा. सावळे िसमा र वं  
 

यािशवाय मा.गावडे - सहा.आयु , मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.ढगे - 
कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 दनांक ०२/०१/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १७) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
  

ठराव मांक - ६९                                  वषय मांक : १ 
 दनांक : १६/०१/२०१३ वभाग : झोिनप ु

 सुचक : मा. यमुनाताई पवार अनुमोदक : मा.सुरेश हे े 
 संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनप/ु३/का व/५०२/२०१२, द.२९/१२/१२  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

   शासन िनणय .झोपस-ु२०१०/ . .१(भाग-१)/झोपस-ु१ द.२९/०६/२०१२ शासन 
िनणय . झोपस-ु२०१०/ . .१ /झोपस-ु१ द.२ जानेवार  २०१२ नुसार महापािलका े ातील 
अहता दनांकापूव या संर णपा  झोपडया ह  तांतर त कर यासाठ  िनवासी योजनाकर ता 
वापरावया या झोपड कर ता र. .४०,०००/- आ ण अिनवासी व संयु  वापरातील झोपड कर ता 
र. .६०,०००/- ह तांतर शु क आकारणीक न ह तांतर करणेचा शासन िनणय तसेच शासन 
िनणय . झोपस-ु२०१०/ . .१(भाग-१)/झोपस-ु१ द.२९ जून २०१२ नुसार सदरचे ह तांतरण  
 
 



 

शु क र कम शासनाकडे जमा करणेचा आदेश मा. महापािलका सभेचे अवलोकनाथ 
पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक : ७०  वषय मांक : २ 

दनांक : १६/०१/२०१३  वभाग : झोिनपु थाप य 

सुचक : मा. सुरेश हे  े  अनुमोदक : मा. िसमा सावळे 

संदभ : मा. महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/जा/का व/२६/२०१३  

       दनांक ०९/०१/२०१३ 

  मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
   भाग .३६ मधील आनंदनगर झोपडप ट  येथे म हलांसाठ  व पु षांसाठ  दमजली ु
२६ सी सचे शौचालय बांधणेचे काम म.े सुलभ इंटरनशॅनल सोशल स हसेस ऑगनायझेशन 
यांना थेट प दतीने ावयाचे झा यास अंदाजप क य खचात वाढ होणार अस याने तावात 
नमुद माणे प  ब मधील तपिशला माणे सुधा रत शासक य व तां क मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केल.े 
 

( बो-हाडे शुभांगी संजय ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड मनपा, पंपर  १८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८ नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३६/२०१३ 

दनांक : १६/०१/२०१३ 

 
त : सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


