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

कायप का मांक – १८ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०३/०६/२०१५                    वेळ - दुपार  २.०० वा. 

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

०३/०६/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महापािलके 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. तानाजी व ठल खाडे 

२) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 

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

----------  
  
 
 सभा कामकाजाचेवेळ  सभाकामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या 
सभागृहात नसलेने उप थत स मा.सद य यांनी शु वार दनांक ०५/०६/२०१५ रोजी दुपार  
२.०० वा.पयत सभा तहकूब केली.         
 

   
नगरसिचव 

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

कायप का मांक - १८ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०३/०६/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
दनांक - ०५/०६/२०१५                    वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक ०३/०६/२०१५ ची तहकूब 
सभा शु वार दनांक ०५/०६/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महापािलके 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. ननवरे जत  बाबा  - सभापती 
२) मा. तानाजी व ठल खाडे 

३) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

४) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
 
या िशवाय मा.फंुदे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.बडे – शासन 

अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

 दनांक २०/०५/२०१५ व २१/०५/२०१५ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .१७ ) 
सभावृ ांत पुढ ल सभे यावेळ  कायम करणेत यावा. 

---------- 
ठराव मांक – १०६  वषय मांक - १ 
दनांक - ०५/०६/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.तानाजी खाडे  अनुमोदक – मा. सुरेश हे े 
संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/४२५/२०१५, द.२६/०५/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे – 

 शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१४-१५ या पधतील ११ खेळ पधाचे 
आयोजन मनपा प रसरातील खाजगी शाळांनी के यान े यांना तावात यांचे नावापुढे नमूद 
केले माणे एकूण पधा खच र. .२६,०००/- (अ र  र. .स वीस हजार फ ) मंजूर क न 
यांना अदा करणेस व सदरचा खच डा िनधी वा षक डा पधा, डा कला सा ह य या 

लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणकेामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे 
पाठ व यात यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 

( ननवरे जत  बाबा ) 
सभापती 
डा सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ४४६/२०१५ 

दनांक : ०६/०६/२०१५            
  
    

                                                                                                
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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