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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- २२ 

( वशेष सभा ) 
स भा वृ ां त 

  दनांक १६/२/२०१९                                  वेळ-दुपार  १.०० वाजता 
  -----------------------                                ---------------------- 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. “क” भाग सिमती वशेष  सभा शिनवार 
  द.१६/२/२०१९ रोजी दुपार  १.०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती िशवाजी 
  महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे  

  मा.नगरसद य /नगरसद या  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.राहुल हनुमंतराव भोसले 
७) मा.समीर मोरे र मासुळकर   

      यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार , ी. द प  मुथा – शासन अिधकार , 
 मा.संजय घुबे- कायकार  अिभयंता थाप य,मा.िनतीन देशमुख- कायकार   अिभयंता, 
 वदयुत मा.संजय भोसले- कायकार  अिभयंता जलिन सारण, मा.जाधव – उपअिभयंता 
 उदयान, मा. शशीकांत दवंडे- उपअिभयंता पापु 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, ी.भोसले-  - किन  अिभयंता  वदयुत, ी.देसले- किन   अिभयंता पापु , 
 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. 
                    ---- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
सुचक-मा.राज  लांडगे                           अनुमोदक-मा.राहूल भोसले 
      ज म-ू का मीरम ये आतंकवाद  ह याम ये शह द झाले या सीआरपीएफ या 

जवानांना दांजली अपण करणेत यावी. 
                   सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
                              --- 
मा.सभापती- दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे.  
         ( सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
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ठराव मांक -४०                                  वषय मांक- १ 
दनांक- १६/२/२०१९                                वभाग-  
सुचक- मा.सार का लांडगे                            अनुमोदक-मा.यशोदा बोइनवाड  
संदभ- मा. े ीय अिधकार  क यांचे जा. .क े/का व /१५/१२६/२०१९ द.१३/२/२०१९ 
      मा. े ीय अिधकार  क यांनी िशफारस केले माणे----- 
      क े ीय कायालयाचे सन २०१८-२०१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२०२० चे मुळ 
अंदाजप क व याम ये होणा-या बदलास 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 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

-क ेका/सभा/का व/ ८४/२०१९. 
दनांक  २२ /२/२०१९  

                                              
सह /- 

         शासन अिधकार  

        तथा सिचव सभाशाखा 
          क भाग सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
त-सव संबंिधत वभाग 

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


