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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक-३ 

सभावृत्ाांत 

दि.-  ४/६/२०१४         वेळ ििुंारी २:०० वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा बुधवार 

दि.४/६/२०१४ रोजी ििुंारी २.०० वाजता इ प्रभाग कार्ाािर्ािंे सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत 

आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उिंलस्ित होते.  

 

१.   मा.गव्हाणे सुरेखा शांकर -        

२.   मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडुरांग           

३.   मा.सुिंे आशा रपवद्र 

४.   मा.गोफणे अनुराधा िेलविास 

 

       तसेिं खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

 

       मा.िरुगूडे- इ के्षिीर् अलधकारी, श्री.िाांगट- प्रशासन अलधकारी, मा.साळवी-कार्ाकारी 

अलभर्ांता (स्िािंत्र्), मा.बरशेट्टी- कार्ाकारी अलभर्ांता (िंाणीिंुरवठा), मा.घोडे- कार्ाकारी 

अलभर्ांता लविर्ूत, श्री.इ.  .िंाटटि-उिंअलभर्ांता लविर्ुत, श्री.काळे- उिंअलभर्ांता, स्िािंत्र्,  

श्रीम.िंाठक- उिंअलभर्ांता ड्रनेेज, श्री.माने- उिंअलभर्ांता, (िंािंु), श्री.  .आर.   र -     

आरोग्र्ा  र   , स्िािंत्र्.   .              - उिंअलभर्ांता 

  ---- 

मा.सभािंती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ाांिंे स्वागत करुन सभेिा सुरवात करणेत र्ेत आह.े     

   -- 

                        खािीिप्रमाणे सूिंना माांडणेत आिी- 

सूिंक-   .   र                                             अनुमोिक-   .आ   रपवद्र        

 

मा.सभािंती-     र र            र             २०१४                र      आ  . 

आ    आ  र                      २०/५/२०१४           र   इ                 

३/६/२०१४ र      .             ,                                       सवाानी िोन 

लमनीटे स्तब्ध उभे राहून श्रध्िाांजिी अिंाण करावी. 

             (सवाानी िोन लमनीटे स्तब्ध उभे राहून श्रध्िाांजिी अिंाण केिी) 

                                         र                 मान्र्      

 

मा.सभािंती- उिंलस्ित सन्मा.सिस्र्ाांिंे सांमतीने  बुधवार दि. २/७/२०१४ रोजी ििुंारी १.४५ 

िंर्ंत सभा तहकूब करणेत र्ेत आह.े 

  

  

                                                                        (गव्हाणे सुरेखा शांकर) 

      सभािंती    

 इ प्रभाग सलमती                                                                               

             पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 
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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक-३ 

सभावृत्ाांत 

(दि.४/६/२०१४ िंी तहकूब सभा) 

 

 दि.-  २/७/२०१४         वेळ ििुंारी १:४५ वाजता 

    

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी दि. ४/६/२०१४ िंी तहकूब सभा बुधवार 

दि.२/७/२०१४ रोजी ििुंारी १.४५ वाजता इ प्रभाग कार्ाािर्ािंे सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी 

होती सिर सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उिंलस्ित होते.  

 

१ मा.आल्हाट धनांजर् मुरिीधर 

२ मा.काळजे लनतीन प्रतािं 

३ मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर 

४ मा.वसांत (नाना) आनांिराव िोंढे 

५ मा.सौ.गवळी सुलनता (माई) िंाांडुरांग           

६ मा.सुिें आशा रपवद्र 

७ मा.गोफणे अनुराधा िलेविास 

८ मा.गव्हाणे सुरेखा शांकर 

९ मा.महशेिािा दकसन िाांडगे 

१० मा.श्रध्िा बाजीराव िाांड े

११ मा.िोंढे शुभाांगी सांतोष 

१२ मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े

   

       तसेिं खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

        मा.िरुगूडे- इ के्षिीर् अलधकारी, श्री.िाांगट- प्रशासन अलधकारी, मा.साळवी-कार्ाकारी 

अलभर्ांता (स्िािंत्र्), मा.बरशेट्टी- कार्ाकारी अलभर्ांता (िंाणीिंुरवठा), मा.घोडे- कार्ाकारी 

अलभर्ांता लविर्ूत, श्री.िंाटटि-उिंअलभर्ांता लविर्ुत, श्री.राजेंद्र पशि-े श्री.माने- उिंअलभर्ांता, 

(िंािंु),   .           - उिंअलभर्ांता,   .     -उिंअलभर्ांता, श्री.इ       - िेखालधकारी, 

श्री.िगस सहा.आरोग्र्ालधकारी,  स्िािंत्र् श्री. पशि ेए .ए . -   

  ---- 

मा.सभािंती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ाांिं ेस्वागत करुन सभिेा सरुवात करणते र्ते आह.े     

   

अ)  दिनाांक  ६/३/२०१४ व ७/५/२०१४ (ि.ु१.४५ वा.) रोजी झािेल्र्ा सभेिंा (कार्ािंलिका 

क्र.२) सभावृत्ाांत कार्म  करणेत आल्र्ािंे मा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केिे. 

 

ब) दिनाांक  ७/५/२०१४ (ि.ु२.०० वा.) रोजी झािेल्र्ा सभेिंा  ( कार्ािंलिका  

   क्र.२) सभावृत्ाांत  कार्म  करणेत आल्र्ािं ेमा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केिे. 
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मा.सभािंती- सिरिंे सभेत कोणत्र्ाही प्रकारिं ेलवषर् तसेिं ऐनवेळिंे लवषर् नसल्र्ाने िंिंाा 

होऊन र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंल्र्ािंे जाहीर केिे. 

 

 

            /-                                                              

(गव्हाणे सुरेखा शांकर) 

      सभािंती                                                                           

इ प्रभाग सलमती 

                            पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, भोसरी - ३९ 

क्र-इक्षेका/कालव/१२७/२०१४ 

दिनाांक- १४/०७/२०१४                                                                        /- 

                                               प्रशासन अलधकारी तिा 

         सलिंव (सभाशाखा) 

                                                               इ क्षिेीर् कार्ाािर् 

                              पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

  

प्रत- सवा सांबांलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी 

    र्ाांिंेकड ेिुंढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


