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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक २१ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २१/०५/२०१४                                    वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक २१/०५/२०१४ 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 

३) मा. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

५) मा. भारती फरांदे 
 

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

 
--------- 

 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.भारती फरांदे अनुमोदक : मा.मंदा कनी ठाकरे 
 

 बुधवार दनांक ०४/०६/२०१४ रोजी दपार  ु ३.४५ पयत सभा तहकूब करणेत यावी.     
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
सभापती - बुधवार दनांक ०४/०६/२०१४ रोजी 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 २१ 

सभावृ ांत 

( दनांक २१/०५/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०४/०६/२०१४                                    वेळ - दपार  ु ३.४५ वाजता 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक २१/०५/२०१४ 

ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ०४/०६/२०१४ 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 
 

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

 
--------- 

 

सभापती - सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेन े

          बुधवार दनांक ०६/०८/२०१४ 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 २१ 

सभावृ ांत 

( दनांक २१/०५/२०१४ व ०४/०६/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - ०६/०८/२०१४                                    वेळ - दपार  ु ३.४५ वाजता 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक ०४/०६/२०१४ 
ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ०६/०८/२०१४ 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. ननवरे जत  बाबा  - सभापती 
२) मा. तानाजी व ठल खाडे 

३) मा. ल ढे शुभांगी संतोष 

४) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

५) मा. सुपे आशा र वं  

६) मा. सौ.साळंुके स वता सुरेश 

७) मा. िगता सुिशल मंचरकर 

८) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 

या िशवाय मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बोदाडे - 
शासन अिधकार , मा.पानसरे - डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
--------- 

 
 दनांक ०२/०४/२०१४, १६/०४/२०१४ व ०७/०५/२०१४ रोजी झाले या सभेचा       
( कायप का मांक २० ) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 
 

ठराव मांक – ४     वषय मांक – १ 
दनांक – ०६/०८/२०१४      
सूचक – मा.िनलेश बारणे     अनुमोदक – मा. करण मोटे 

संदभ – मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव -  
       से टर नं.२२ राजनगर मधील कै.मधुकरराव पवळे यायामशाळा गेली ६ ते ७ 
वषापासून दसु-या मंडळा या ता यात आहे. या यायाम शाळेपासून पािलकेला आिथक उ प न  
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िमळत नाह  तसेच या यायामशाळेत अनेक गैर कार चालतात. उदा. यायामशाळा संभाळणार  
य  हा याचे घरगुती सामान खाट, दवाण, कपडे इ.गो ी या यायामशाळेत आहेत. 
यायामशाळेला घराचे व प आलेले आहे.  तसेच गुटखा, तंबाखू खाऊन थंुक यामुळे 
आजूबाजूची िभंती खराब झाले या आहेत.  यायाम शाळेमधील सा ह याची मोडतोड झालेली 
आहे. एकूणच यायाम शाळेचे िच  भयावह आहे. भाग .११ से.न.ं२२ राजनगरमधील 
कै.मधुकरराव पवळे यायामशाळा स या चाल वणेस दले या सं थेस मुदतवाढ न देता िन वदा 
कायवाह  पुण होईपयत सदर यायामशाळा जयभवानी त ण मंडळास चाल वणेस देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
  
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 

 
 

                     ( ननवरे जत  बाबा ) 
           सभापती 
       मा. डा सिमती 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८ 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/ ६६० /२०१४ 

दनांक –   ०७ / ०८ /२०१४ 
 
 

           

                            
              नगरसिचव 

                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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

 


