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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

          क्रमाांक- १२ 

सभावृत्ाांत 

 

दि.-  १३/०२/२०१५         वेळ  . ११:०० वाजता 

 

           पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी       सभा   क्रवार 

दि.१३/०२/२०१५ रोजी  .११.०० वाजता इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्ािें “                 ” 

सभागृहामध्र् े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उिंलस्ित होते.  

 

१ मा.                   –          

२ मा.           उत्म 

३ मा.आल्हाट धनांजर् मरुिीधर  

४ मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर  

५ मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडुरांग           

६ मा.सुिं ेआशा रपवद्र 

७ मा.िंांद्रकाांत (भाऊ) साहबेराव वाळके 

८ मा.अलजत िामोिर गव्हाणे 

९ मा.गोफणे अनुराधा िलेविास 

१० मा.जापििर (बाप्िंू) पशिे 

११   .                   

१२ मा.िोंढे शुभाांगी सांतोष 

१३ मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े

 

    

तसेिं खािीिप्रमाण ेअलधकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

 

       मा.        िरुगूड-े इ क्षेञीर् अलधकारी,   .श्री.श्रीलनवास िाांगट- प्रशासन 

अलधकारी, मा.वसांत साळवी-कार्ाकारी अलभर्ांता (स्िािंत्र्),   .प्रलवण घोड-ेकार्ाकारी 

अलभर्ांता( लवद्युत), मा.श्री.पशि े एिं.एस. उिंअलभर्ांता स्िािंत्र्, मा.श्री.साबळे बी.आर.- 

उिं अलभर्ांता,   .  .   .  .     – उिंअलभर्ांता (िंाणीिंुरवठा),   .  .        ए .  . 

उिंअलभर्ांता     त्र्,   .  .व्ही.सी.काळे-      अलभर्ांता - (लविर्ुत), श्री.इ.बी.िंाटीि- 

उिं अलभर्ांता, -मा.श्री.िवांड ेएस.के. -      अलभर्ांता, श्री.एस.ए.बांगमी-      अलभर्ांता, 

श्री.जाधव एि.बी.कलनष्ट अलभर्ांता,   .  .              -           , मा.श्री.एस. 

डी.िगस - सहा.आरोग्र्ालधकारी, श्री.रावते एस.डी.- सुिंरवार्झर (उद्यान), मा.श्री. के. 

व्ही.लबडकर- िखेािंाि, श्री.डामसे आर.िंी.-मिेररर्ा इन्सस्िंेक्टर, श्री.  पशि े आर.ए.-

उिंिेखािंाि 

   ---- 
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मा.सभािंती - सवा सन्समा.सिस्र् व अलधकारी र्ाांिें स्वागत करुन लवशेष सभिेा सुरवात 

करणेत र्ेत आह.े   

मा.प्रशासन अलधकारी – लवशेष सभचे्र्ा लवषर्ािें वािंन केि.े 

 

          (  .                      .       ध्र्                           .) 

    

ठराव क्रमाांक-  ३१   लवषर् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- १३/०२/२०१५   लवभाग – िखेा 

सूिंक- मा.गोफणे अनुराधा िलेविास   अनुमोिक- मा.            उत्म 

सांिभा- क्र.इक्षेका/िखेा/०६/कालव/४६/२०१५, दिनाांक ७/२/२०१५   

  इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्ािें सन २०१४-२०१५ िें सधुारीत व सन २०१५-

२०१६ िें मळू अांिाजिंत्रक तर्ार करणेत आिेि े असून सिर अांिाजिंत्रकास मुांबई 

प्राांलतक महानगरिंालिका अलधलनर्म १९४९ (सधुारीत नाांव THE  MAHARASHTRA  

MUNICIPAL CORPORATION ACT ( ACT LIX OF 1949) िें किम २९ (अ) मधीि 

किम (७) िें  िंोटकिम (ब) नुसार मान्सर्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमते मान्सर् झािा. 

------- 

                 

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सवाांिें आभार मानून सभा सांिंल्र्ािें जाहीर केिे. 

 

              /- 

                               

   सभािंती                                                                      

इ प्रभाग सलमती 

                        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, भोसरी - ३९ 

क्र-इक्षेका/ ०४/कालव/    /२०१५ 

दिनाांक-     /०२/२०१५ 

         /- 

                                                   प्रशासन अलधकारी तिा 

              सलिंव (सभाशाखा) 

                                                    इ क्षञेीर् कार्ाािर् 

                    पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 

  

प्रत- सवा सांबांलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी 

    र्ाांिेंकड ेिंुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना.                                            


