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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- १८ 

स भा वृ ां त 
दनांक ०३/११/२०१८                                        वेळ-दुपार  १२.०० वाजता 
-----------------------                                    -------------------------   
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा शिनवार  द.३/११/२०१८ 

रोजी द ुपार  १२.०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत 
करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उप थत होते. 

 
१) मा.ल ढे न ता योगेश                           सभापती 
२) मा.धावडे गोपीकृ ण भा कर                      वकृत सद य 
        

यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार , ी.एम. ह .कंुभार – . शासन अिधकार , मा.संजय घुबे-
कायकार  अिभयंता थाप य, मा.वायकर- उपअिभयंता थाप य, मा.बाळु लांडे – उपअिभयंता वदयुत 
मा.बी.बी.कांबळे- सहा.आरो यािधकार , ी.एस. ह .कांबळे-लघुलेखक, ी.दवाळे,  - आरो य िनर क, ीमती 
दमयंती पवार- किन  अिभयंता वदयुत, ी.केदार किन  अिभयंता वदयुत  हे अिधकार  / कमचार  सभेस 
उप थत होते. 

 
मा.सभापती-  सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने 
            सोमवार द.५/११/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० पयत सभा तहकुब करणेत येत आहे. 

                                         -----                             
             सवाचे आभार मानून सभा संप याचे मा.सभापती यांनी जाह र केले.  
                                                                   
                                                                     

        (सौ.न ता योगेश ल ढे ) 
                                                 सभापती 
                                                                          क भाग सिमती, भोसर  २६. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 
क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- १८ 

( द.३/११/२०१८ ची तहकुब सभा ) 
स भा वृ ां त 

दनांक ०५/११/२०१८                                        वेळ-सकाळ  ११.३० वाजता 
-----------------------                                      -------------------------   
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा शिनवार  द.३/११/२०१८ ची 

तहकुब सभा सोमवार द.५/११/२०१८ रोजी  सकाळ  ११.३० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती 
िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य 
उप थत होते. 

 
१) मा.ल ढे न ता योगेश                           सभापती 
२)  मा.अ नी संतोष जाधव 

३) मा.सार का िशवाजी   स ते 
४) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

५) मा.लांडगे सा रका संतोष 

६) मा.लांडगे राज  कसनराव  
        

यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार , ी. द प मुथा - शासन अिधकार , मा.संजय घुबे-कायकार  
अिभयंता थाप य, मा.वायकर- उपअिभयंता थाप य, मा.बाळु लांडे – उपअिभयंता वदयुत मा.बी.बी.कांबळे- 
हा.आरो यािधकार , ी.एस. ह .कांबळे-लघुलेखक, ी.दवाळे,  - आरो य िनर क, ीमती दमयंती पवार- किन  
अिभयंता वदयुत, ी.केदार किन  अिभयंता वदयुत  हे अिधकार  / कमचार  सभेस उप थत होते. 

 
 मा.सभापती-  उप थत स मा.सद य/सद या, अिधकार  / कमचार  सवाचे वागत क न सभा 

कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
                                        -----  

 मा.अ नी जाधव- मा. “क” भाग सिमती सभा ठराव मांक २७ द.३/१०/२०१८ म ये 

 “कै.पै.मा ती नाना कंद” हा मजकुर वगळुन याऐवजी “रा ीय खेळाडू कै.पै.मा ती ( नाना) सहादू  
 कंद केट ंग ाऊंड” हा मजकुर नमुद करणेची दु ती करणेत यावी. 
           
        मा. “क” भाग सिमती सभा ठराव मांक २७ द.३/१०/२०१८ म ये “कै.पै.मा ती नाना 
कंद” हा मजकुर वगळुन याऐवजी “रा ीय खेळाडू कै.पै.मा ती ( नाना) सहादू  कंद केट ंग ाऊंड” 

हा मजकुर नमुद करणेची दु ती करणेत आ याचे व या दु तीसह द.३/१०/२०१८ रोजी झाले या 
सभेचा ( कायप का .१७ ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
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ठराव मांक -३०                                  वषय मांक- १ 
दनांक- ५/११/२०१८                               वभाग- शासन  
सुचक- मा.राज  लांडगे                             अनुमोदक-मा.यशोदा बोइनवाड  
संदभ-मा. े ीय अिधकार  क यांचे जा. . शा/११/का व /७१/२०१८ द.२३/१०/२०१८     

        मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे-----  
        तावासोबत जोडले या नकाशा माणे हॉकस झोन पुन: था पत करणेसाठ  व  

   द.०८/१०/२०१८ रोजी झाले या भाग शहर फेर वाला उपसिमतीम ये नमुद े ीय अिधकार  

   यांचे अ य तेखाली सद यांची िनयु स तसेच नकाशात नमुद केले माणे हॉकससाठ  जागा 
    िन तीस मा यता देणेत येत आहे. 
                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                       ----- 
         
             सवाचे आभार मानून सभा संप याचे मा.सभापती यांनी जाह र केले.  
                                                                   
                                                                     
                                                                    सह / 

        (सौ.न ता योगेश ल ढे ) 
                                                 सभापती 
                                                                          क भाग सिमती, भोसर  २६. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

-क ेका/का व/७०/२०१८. 
दनांक  १२ /११/२०१८                                                        सह /   

शासन अिधकार  

                                                    तथा सिचव सभाशाखा 
                                                    क भाग सिमती 

                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
त-सव संबंिधत वभाग 

    --------------------------- 
 


