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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

विशेष सभा क्रमािंक- ०८ 

सभावृत्ािंत 

 

दि.-  १७/०२/२०१८        वेळ स. ११:३० वाजता 

 

           पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची विशेष सभा शकु्रवार            

दि. १७/०२/२०१५  रोजी स.११.३० वाजता इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ाचे “संत ज्ञानेश्वर महाराज” 

सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उपलस्ित होते.  

१) मा.वभमाबाई पोपट फुगे  -  अध्र्क्षा 

२) मा.सुवणाा लवकास बुडे 

३) मा.तापकीर विनया प्रदिप (आबा) 

४) मा.डोळस लवकास हररचिंद्र 

५) मा.उिंड ेिक्ष्मण धोंडू 

६) मा. घुिे नानी उर्ा  लहराबाई गोवधान 

७) मा.गार्कवाड लनमािा मनोज 

८) मा. सागर बाळासाहबे गवळी 

९) मा.गोर्णे अनुराधा िलेविास 

१०) मा.बारसे लप्रर्ािंका प्रलवण 

११) मा. सिंतोष (अण्णा) ज्ञानेश्वर िोंढे 

१२) मा.प्रा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाणे 

 

 तसेच खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमाचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.चिंद्रकािंत इिंििकर - के्षत्रीर् अलधकारी, मा.श्री.लनकम एम.बी. िेखालधकारी - 

मा.श्री.जीवन गार्कवाड – कार्ाकारी अलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.पवार – कार्ाकारी अलभर्िंता – 

(पाणीपुरवठा), मा.श्री.बी.पी.िािंडे उपअलभर्िंता (लवद्युत) मा.श्री.राजेंद्र प िंि े -उपअलभर्िंता 

(स्िापत्र्), मा.िविंडे  ल कािंत - उपअलभर्िंता (पा.पु.), मा.श्री.डी.डी.गवळी -उपअलभर्िंता 

(ज.लन.) श्री.गणबोटे ए.पी.- क.अलभर्िंता (स्थापत्र्), श्री.ताकिले क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.), 

श्री.वाडकर एस.व्ही. - क.अलभर्िंता (स्थापत्र्),.श्री.कोतकर पी.बी. क.अलभर्िंता (पा.पु.), 

श्री.अलजत चव्हाण- स्िा.अ.सहा.स्िापत्र्,  श्री.राऊत व्ही.एच.क.अलभर्िंता (पा.पु.), 

श्री.सिंिीप ठोकळ - क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.प्रभाकर तावरे - सहा.आरोग्र् अलधकारी, 

श्री.िेऊरकर –प्र.प्र ासन अलधकारी ह ेअलधकारी / कमाचारी सभेस उपलस्ित होते.  

  -------  

 

मा.सभापती - सवा सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ािंचे स्वागत कनन लव ेष सभेिा सुरवात करणेत 

र्ेत आह.े   

मा.प्र ासन अलधकारी – लव ेष सभेच्र्ा लवषर्ाचे वाचन केिे. 

          (मा.क्षेत्रीय अविकारी यानंी मा.क्षेत्रीय अध्र्क्षा यांना अदंाजपत्रक सादर केल.े) 
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ठराव क्रमािंक-  ३१  लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- १७/०२/२०१८  लवभाग – िेखा 

सूचक- मा.लप्रर्ािंका प्रलवण बारसे  अनुमोिक- मा.सौ.लनमािा मनोज गार्कवाड  

सिंिभा- क्र.इके्षका/िेखा/०६/कालव/६७/२०१८, दिनािंक १५/२/२०१८   

         इ के्षत्रीर् कार्ाािर्ाचे सन २०१४-२०१५ चे सुधारीत व सन २०१५-२०१६ चे मूळ 

अिंिाजपत्रक तर्ार करणेत आिेिे असून सिर अिंिाजपत्रकास मुिंबई प्रािंलतक महानगरपालिका 

अलधलनर्म १९४९ (सुधारीत नािंव THE  MAHARASHTRA  MUNICIPAL CORPORATION 

ACT ( ACT LIX OF 1949) चे किम २९ (अ) मधीि किम (७) चे  पोटकिम (ब) नुसार 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

-------              

र्ानिंतर मा.सभापती र्ािंनी सवाांचे आभार मानून सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे. 

                

          

 

   सभापती                                                                      

इ प्रभाग सलमती 

                                                                 इ के्षञीर् कार्ाािर् 

                     पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

     

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ के्षत्रीर् कार्ाािर्, भोसरी - ३९ 

क्र-इके्षका/ ०४/कालव/४२/२०१८ 

दिनािंक-  २०/०२/२०१८.       

                                                   प्र ासन अलधकारी तिा 

              सलचव (सभा ाखा) 

                                                    इ के्षञीर् कार्ाािर् 

                      पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

 

  

प्रत- सवा सिंबिंलधत  ाखाप्रमुख व  ाखालधकारी 

    र्ािंचेकड ेपुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना.                                            
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