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                       पंपर  िचंचवड महानगरापािलका, पंपर  १८. 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक – २० 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०६/०३/२०१३                 वेळ - दपार  ु ४.०० वा. 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
०६/०३/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
   

  १)  मा. थोरात विनता एकनाथ - सभापती 
  २) मा. बोकड रामदास गेणभाऊ   

३) मा. जय ी गावडे 

४) मा. अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
   

       यािशवाय   मा.माछरे - वशेष अिधकार , मा.चाकणकर - .नगरसिचव,   हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.     

---------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजात  

दाखल क न घेणेत आला :- 
 

वषय .१) भाग .९ संभाजीनगर भागातील मैदान देखभालीकामी देणेबाबत  
             मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा ताव. 
 

   वषय .२) डा सिमती, डा अिधकार , पयवे क यांचे अ यास दौ-याबाबत - 
             मा.संपत पवार, मा.रामदास बोकड यांचा ताव. 

---------- 
अ) दनांक ०६/०२/२०१३, १३/०२/२०१३ व २१/०२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा 

( कायप का . १८ ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब) दनांक २०/०२/२०१३ व २१/०२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का  

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

ठराव मांक - ५१     वषय मांक - १ 
दनांक - ०६/०३/२०१३ 

सुचक : मा.रामदास बोकड    अनुमोदक : मा. संपत पवार 
संदभ : मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा ताव - 
       भाग .९ संभाजीनगर भागातील महा मा फुलेनगर येथील साई वामी ववेकानंद 
मैदान ीमंत जगदगु  साईबाबा ित ान, संभाजीनगर या सं थेस देखभाल कामी 
महानगरपािलके या अट  शत नुसार वीस वष मुदतीसाठ  चाल वणेस देणेबाबत मा. थायी  
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सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी 
सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ५२     वषय मांक - २ 

दनांक - ०६/०३/२०१३ 

सुचक : मा.संपत पवार    अनुमोदक : मा.रामदास बोकड 

संदभ : मा.संपत पवार, मा.रामदास बोकड याचंा ताव - 
       रा कुल डा मैदाने - द ली व भारतीय िश ण क  (साई) पतीयाळा पंजाब येथे 
व मान डा सिमती, डा अिधकार , वशेष अिधकार  आ ण डा पयवे क यांना  कामगार 
क याण वभागा माफत सदरचा अ यास दौरा आयो जत करणेबाबत मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

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

                                      ( थोरात विनता एकनाथ) 
                              सभापती 

                               डा सिमती 
                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                  पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर   िचंचवड महानगरपािलका   
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय  
मांक : नस/४/का व/ २५१ /२०१३ 

दनांक : ०६/०३/२०१३ 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


