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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक १८ 

सभावृ ांत 
 
 

दनांक - ०५/०३/२०१४                        वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 

०५/०३/२०१४ रोजी दपार  ु 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 
 
 

या िशवाय  मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, सभेस उप थत होते. 
 

--------- 
 
 
 
 

सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने बुधवार  

          दनांक १९/०३/२०१४ रोजी दपारु  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 १८ 

सभावृ ांत 
 

( दनांक  ०५/०३/२०१४  ची तहकूब सभा ) 
 
 

दनांक - १९/०३/२०१४                        वेळ - दपार  ु ३.४५ वाजता 
 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक ०५/०३/२०१४ ची 

तहकूब सभा बुधवार दनांक १९/०३/२०१४ 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. वाघेरे भाकर नामदेव 

५) मा. भारती फरांदे 

६) मा. साद शे ट  
 
 

या िशवाय  मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बहरे ु – शासन अिधकार , मा.पानसरे – 
डा अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
--------- 

 

ठराव मांक – ८२     वषय मांक – १ 
दनांक – १९/०३/२०१४     वभाग -  डा वभाग 

सूचक – मा. भारती फरांदे           अनुमोदक – मा. मंदा कनी ठाकरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१४/२०१४, द.२५/०२/२०१४  

 वषय - महानगरपािलकां या यायामशाळांकर ता यायामसा ह य खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. 

        वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 
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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/  २८५ /२०१४ 

दनांक –   १९ / ०३ /२०१४ 

           

                            
              नगरसिचव 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 


