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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक १० 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १७/१०/२०१३               वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा गु वार 

दनांक १७/१०/२०१३ 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. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४) मा. उ हास शे ट  

५) मा. भारती फरांदे 

६) मा. साद शे ट  

७) मा. काळे वमल रमेश 
 

 
या िशवाय मा.खांडकेकर – सहा.आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, मा.पानसरे – डा 

अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
--------- 

 

 उप थत स मा. सद यांचे संमतीने सभा कामकाजाम ये खालील वषय दाखल 
क न घेणेत आला. 

 
 

वषय .१) पा क सभेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. साद शे ट  यांचा ताव. 
 

---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 
 

ठराव मांक – ४७      वषय मांक – १ 
दनांक - १७/१०/२०१३      

सूचक – मा.मंदा कनी ठाकरे            अनुमोदक - मा. साद शे ट   
संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. साद शे ट  यांचा ताव - 
      मा. डा सिमतीची पुढ ल पा क सभा दनांक ०८/११/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० वा. आयो जत 
करणेत यावी. 

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

 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा. साद शे ट  
 
 
 मोहन धा रया तसेच माजी सभापती थायी सिमती जग दश शे ट  यांचे बंधू साद शे ट  
यांचे द:ुखद िनधन झालेले असलेने यांना दांजली वाहन सोमवार दनांक ू २१/१०/२०१३ रोजी 
दपार   ु २.०० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केली ू ) 

 
  
सभापती – सोमवार दनांक २१/१०/२०१३ दपार  ु २.०० 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 १० 

सभावृ ांत 

( दनांक १७/१०/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २१/१०/२०१३                  वेळ - दपार  ु २.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक १७/१०/२०१३ ची 
तहकूक सभा सोमवार दनांक २१/१०/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० 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. उ हास शे ट  

४) मा. भारती फरांदे 

५) मा. साद शे ट  

६) मा. काळे वमल रमेश 
 

या िशवाय  मा.गावडे – नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
--------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा. मंदा कनी ठाकरे                 अनुमोदक - मा. साद शे ट  
 

      माजी महापौर सादबा काटे यांचे द:ुखद िनधन झालेले असलेने यांना दांजली 
अपण क न शु वार दनांक ०८/११/२०१३ दपाु र  ३.४५ पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केली ू ) 
 

सभापती – शु वार दनांक ०८/११/२०१३ 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 १० 

सभावृ ांत 

( दनांक १७/१०/२०१३ व २१/१०/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
दनांक - ०८/११/२०१३                   वेळ - दपार  ु ३.४५ वाजता 
  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक २१/१०/२०१३ ची तहकूब 
सभा शु वार दनांक ०८/१०/२०१३ 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. साद शे ट  

५) मा. आ हाट धनंजय मुरलीधर 
 

या िशवाय मा.खांडकेकर – सहा.आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, मा.पानसरे – डा अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
दनांक ०३/१०/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .९) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याच ेजा हर केले. 

            (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/ १०५९/२०१३ 

दनांक –    ११/११/२०१३ 

                                                    

 
 

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


