
 

 

1 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक १५ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०१/०१/२०१४               वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 

दनांक ०१/०१/२०१४ रोजी दपारु  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. बोकड रामदास गेणभाऊ  - सभापती 
२) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

३) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 
 

या िशवाय  मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पानसरे – डा अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

--------- 
 
 

सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने बुधवार  
          दनांक १५/०१/२०१४ रोजी दपार  ु ३.४५ पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 
 

                             ( बोकड रामदास गेणभाऊ ) 
           सभापती 
       मा. डा सिमती 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक १५ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०१/०१/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १५/०१/२०१४                    वेळ - दपार  ु ३.४५ वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची द.०१/०१/२०१४ ची 
तहकूब सभा बुधवार दनांक १५/०१/२०१४ रोजी दपार  ु ३.४५ 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. बोकड रामदास गेणभाऊ  - सभापती 
२) मा. सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

३) मा. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

५) मा. साद शे ट  

६) मा. काळे वमल रमेश 

७) मा. आ  हाट धनंजय मुरलीधर 
 

या िशवाय  मा.खांडकेकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बहरे ु – 
शासन अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

--------- 
दनांक १८/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १४ ) 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

 

ठराव मांक – ७०     वषय मांक – १ 
दनांक – १५/०१/२०१४      

सूचक – मा. वसंत ल ढे           अनुमोदक – मा. मंदा कनी ठाकरे 

संदभ – मा. वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव –  

 वषय - भाग .११ से.न.ं२२ राजनगर मधील कै.मधुकर पवळे यायामशाळा 
जयभवानी त ण मंडळास चाल व यास देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ७१     वषय मांक – २ 

दनांक – १५/०१/२०१४      

सूचक – मा. साद शे ट            अनुमोदक – मा. धनंजय आ हाट 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/४०३/२०१३, द.१०/१२/२०१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा प रसरातील शालेय व महा व ालयीन व ाथ  खेळाडंूना सन २०१२-१३  या  

वषाची डा िश यवृ ी र. .४,१७,०००/- (अ र  र. .चार लाख सतरा हजार फ ) अदा 
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी 
सिमतीकडे पाठ व यात यावा. 

 
प  – अ 

 
 

पा  / अपा  रा य तर आंतर व ापीठ रा ीय तर इतर एकूण 

पा  ८८ १६ २१ ०० १२५ 

अपा  १३ ०१ ०७ ०० २१ 
एकूण १०१ १७ २८ ०० १४६ 
 
 

प  – ब 
 

 
अ. . पधचा तर येक  

िश यवृ ी 
र. . 

एकूण पा  
खेळाडू 

एकूण िश यवृ ी 
र. . 

शेरा 

१ शालेय रा य तर ३,०००/- ८८ २,६४,०००/- १३ अपा  

२ आंतर व ापीठ ३,०००/- १६   ४८,०००/- ०१ अपा  

३ रा ीय तर ५,०००/- २१ १,०५,०००/- ०७ अपा  
  एकूण १२५ ४,१७,०००/- २१ अपा  

 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 
            (बोकड रामदास गेणभाऊ) 

                    सभापती 
       मा. डा सिमती 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८ 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/  ५५ /२०१४ 

दनांक –      /०१/२०१४ 

           

                            
              नगरसिचव 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर  - ४११ ०१८. 

 

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


