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                       पंपर  िचंचवड महानगरापािलका, पंपर  १८. 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक – १९ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २०/०२/२०१३                      वेळ - दपार  ु ४.०० वा. 
  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 

२०/०२/२०१३ 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. पांढरकर िनलेश शंकरराव 

  ३) मा. बोकड रामदास गेणभाऊ   

४) मा. मोरे र महाद भ डवेू  

   

       यािशवाय   मा.माछरे - वशेष अिधकार , मा.मोरे - .उपनगरसिचव,   मा.पानसरे - डा 
अिधकार ,   मा.भंडलकर - शासन अिधकार  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 मांक ३ – मनपा या १० डा क ावर १० डा पयवे कांची नेमणूक करणेबाबत 
                मा. िनलेश पांढारकर, मा. संपत पवार यांचा ताव  

---------- 
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खालील माणे सूचना मांड यात आली. 
सूचक – मा. रामदास बोकड    अनुमोदक- मा. िनलेश पांढारकर  

सभा गु वार दनांक २१/०२/२०१३  रोजी दपार  ु ४.१५ पयत तहकूब करणेत यावी.  
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
 

मा.सभापती - गु वार दनांक २१/०२/२०१३ रोजी दपार  ु ४.१५ पयत सभा तहकूब करणेत  

            येत आहे. 
 

---------- 
 
 

                 (  मा.थोरात विनता एकनाथ ) 
                 सभापती 

                 डा सिमती 
                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरापािलका, पंपर  १८. 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक – १९ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/०२/२०१३ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक - २१/०२/२०१३          वेळ - दपार  ु ४.१५ वाजता  

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक २०/०२/२०१३ ची तहकूब 
सभा गु वार दनांक २१/०२/२०१३ रोजी दपार  ु ४.१५ 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.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

  ३) मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

  ४) मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार   
  

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

---------- 

ठराव मांक : ४८       वषय मांक : १ 

दनांक : २१/०२/२०१३     वभाग - डा 
सुचक : मा. संपत पवार     अनुमोदक : मा.िनलेश पांढरकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/५५/२०१३, द.०८/०२/२०१३ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       तावात स व तर नमुद मनपा प रसरातील शालेय व महा व ालयीन १४७ पा  

व ाथ  खेळाडंूना सन २०११-१२ या वषाची एकूण डा िश यवृ ी र. .५,१७,०००/-  

( अ र  र. .पाच लाख सतरा हजार फ  ) अदा करणेस मा यता देणेकामी 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. 
---------- 

ठराव मांक : ४९       वषय मांक : २ 

दनांक : २१/०२/२०१३     वभाग - डा 
सुचक : मा. वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१३४/२०१३, द.१३/०२/२०१३ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
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शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१२-२०१३ अनुषंगाने तावात नमुद ५० पैक  
१४ खेळां या पधाचे आयोजन खाजगी शाळांकडे सोप व याने याकामी यांना ा या लागणा-या 
र. .९४,३९०/- ( अ र  र. .चौ-या णव हजार ितनशे न वद फ  ) च ेखचास मा यता देणेकामी 
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. 
---------- 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला - 
 

ठराव मांक : ५०      वषय मांक : ३ 

दनांक : २१/०२/२०१३      

सुचक : मा. िनलेश पांढरकर     अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा. िनलेश पांढरकर, मा. संपत पवार यांचा ताव - 

 मनपा डा वभागात १० डा पयवे क कायरत आहेत.  या १० डा पयवे कांना 
िनगड , काळभोर, पंपर , सांगवी, थेरगांव, भोसर , िचंचवड, िचखली, कासारवाड , नेह नगर या 
१० क ांवर नेमणूक करणेकामी वभागाने कायवाह  करावी. 

सदरचा 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/ १९९ /२०१३ 

दनांक : २२/०२/२०१३ 

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


