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               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक ९ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०३/१०/२०१३         वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा गु वार 
दनांक ०३/१०/२०१३ 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. वाघेरे भाकर नामदेव 

३) मा. भारती फरांदे  

४) मा. काळे वमल रमेश 

५) मा. आ हाट धनंजय मुरलीधर 
 

 

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

--------- 
  
 

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

दाखल क न घेणेत आला  :- 

 
वषय .२) मनपा डा धोरणास मा यता देणेबाबत. 

 
 
ठराव मांक – ४५     वषय मांक – १ 
दनांक - ०३/१०/२०१३      

सूचक – मा.धनंजय आ हाट           अनुमोदक - मा.भारती फरांदे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/९१९/२०१३, द.२४/०९/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा ३१ वा वधापन दन २०१३  अनुषंगाने पधा संगी स मा.सद य, अिधकार  व 
कमचार  यांना कोटेशन नोट स िस द क न ब से खरेद , पंच मानधन, कॅ स (टोपी), चहा 
अ पोपहार खच, डा सा ह य खरेद , पधम ये वजयी झाले या स मा.सद य, अिधकार  
व कमचार  याकर ता ॉफ ज, ब से खरेद , ट  शट, म हलांसाठ  वेट शट खरेद , 
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पी. ह .सी. ले स बॅनर छपाई तसेच अंितम केट पध या दवशी उप थत अिधकार , 
पदािधकार  व नगरसद य, प कार व कमचार  यांना ावयाचे भोजन इ.कामी अंदाजे एकूण 
र. .२,८५,०००/- ( अ र  र. .दोन लाख पं याऐंशी हजार फ  ) अथवा य  येणा-या 
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. 
---------- 

ठराव मांक – ४६     वषय मांक – २ 

दनांक - ०३/१०/२०१३      

सूचक – मा.भारती फरांदे           अनुमोदक - मा. वमल काळे  
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/१/का व/१४४५/२०१३, द.०३/१०/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

तावासोबत जोडणेत आले या मनपा डा धोरण मसु ास मा. डा सिमती सभेमाफत 
मा. वधी सभेची, मा. वधी सिमतीमाफत मा. थायी सिमती सभेची व मा. थायी सिमतीमाफत 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठराव मा. वधी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे 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/ ९२१ /२०१३ 

दनांक –    ०३/१०/२०१३ 

                                                           

 
 

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


