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                                           पंपर  चंचवड महानगरपा लका                                         

 क भाग स मती 
                                                  कायप ञका मांक-१२ 
                                                         सभाव तांतृ  
द.-  ०३/२/२०१६                                                       वेळ –दपार  ु ३:०० वाजता 

                 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा बधवार दु . 
०३/२/२०१६  रोजी दपार  ु ३:०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती शवाजी महाराज 
सभागहाम ये आयोजीत करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे माृ .नगरसद य उपि थत होते.  

१) मा. मोटे करण बाळासाहेब                     सभापती 
२) मा.भोसले राहल हनमंतराव ू ु  
३) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  
४) मा. गता स शल मंचरकरु  
५) मा.काटे रो हतअ पा सदाम ु  
६) मा.संजय केशवराव काटे 
७) मा.स तश सदा शव काटे                      वीकत सद यृ  
८) मा.गणेश आनंदराव ढोरे                       ------“-------- 
९) मा.हमीद नवाब शेख                          ------“-------- 
 

           तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होते. 
       मा. फंदे डु .एम.- े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , मा.संजय खाबडे- 
कायकार  अ भयंता वदयतु ,मा. दल प सोनवणे-कायकार  अ भयंता ( थाप य), मा.जयंत बरशे ी-
कायकार  अ भयंता पापु, मा. वशाल कांबळे- उपअ भयंता थाप य, मा. शदंे- उपअ भयंता थाप य, 
मा.वायकर- उपअ भयंता थाप य,मा.जावळे -उपअ भयंता (पापु), मा.बो े- उपअ भयंता 
थाप य,मा.सोनवणे- उपअ भयंता वदयतु,मा.उगले-लेखा धकार , ी. रसागर-क न ठ अ भयंता 
थाप य, हे अ धकार  उपि थत होते.  

मा.सभापती- उपि थत स मा.सद य अ धकार  / कमचार  सवाचे वागत क न सभा  कामकाजाला 
स वात करणेत येत आहेु . 
                               -----  
         खाल ल माणे सचना मांडणेत आलू . 
सचकु - मा. गता मंचरकर                                अनमोदकु - मा.सौ.शकंतला बनसोडेु  
       सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागहात उपि थत नसलेने ग वार दनांक ृ ु
११/२/२०१६ रोजी दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकब करणेत यावीु . 
                      सदर सचना सवानमते मा य झालू ु . 
 
मा.सभापती- सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागहात उपि थत नसृ लेने ग वारु  
           दनांक ११/२/२०१६ रोजी दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकब करणेत येत आहेु . 
           यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.  
 
                                                                                                                    सह / 
                                                                                                      (मोटे करण बाळासाहेब  ) 

                                                                                          सभापती क भाग स मती 
                                                                                                  पंपर  चंचवड महानगरपा लका   
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                                                            पंपर  चंचवड महानगरपा लका      

                                    क भाग स मती  

                                                                कायप ञका मांक-१२ 
                             ( द.३/२/२०१६ ची तहकब सभाु )   
                                                                         सभाव तांतृ  

द.- ११ /२/२०१६                                                       वेळ –दपार  ु २.४५ वाजता 
                 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची ( द.३/२/२०१६ ची तहकबु ) सभा ग वार ु  द. 
११/२/२०१६  रोजी दपार  ु २:४५ वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती शवाजी महाराज सभागहाम ये ृ
आयोजीत करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे मा.नगरसद य उपि थत होते.  

१) मा. मोटे करण बाळासाहेब                     सभापती 
२) मा.सावळे समा र वं  
३) मा.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथ ु  
४) मा.भोसले राहल हनमंतराव ू ु  
५) मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
६) मा. गता स शल मंचरकरु  
७) मा. शतोळे शैलजा बाबराव ु  
८) मा.जगताप नवनाथ द त ु  
९) मा.सौ.तनपरे सषमा राजु ु  
१०) मा. शांत शतोळे 
११) मा.काटे राज  भकनशेठ 
१२) मा. शडगे आशा सखदेवु  
१३) मा.स तश सदा शव काटे                      वीकत सद यृ  
१४) मा.गणेश आनंदराव ढोरे                       ------“-------- 
१५) मा.हमीद नवाब शेख                          ------“-------- 

      तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होते. 
       मा. फंदे डु .एम.- े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , मा.संजय खाबडे- कायकार  
अ भयंता वदयतु ,मा. दल प सोनवणे-कायकार  अ भयंता ( थाप य), मा.जयंत बरशे ी-कायकार  अ भयंता पापु, 
मा. वशाल कांबळे- उपअ भयंता थाप य, मा. शदंे- उपअ भयंता थाप य, मा.वायकर- उपअ भयंता 
थाप य,मा.जावळे -उपअ भयंता (पापु), मा.बो -े उपअ भयंता थाप य,मा.सोनवणे-उपअ भयंता वदयत ु

मा.उगले- लेखा धकार , ी. रसागर-क न ठ अ भयंता थाप य, हे अ धकार  उपि थत होते.  
                             ----- 
मा.सभापती- उपि थत स मा.सद य अ धकार  / कमचार  सवाचे वागत क न सभा  कामकाजाला 
           स वात करणेत येत आहेु . 

                                                      ------ 
      यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.  
                                                                                                                      सह / 
                                                                                                      (मोटे करण बाळासाहेब  ) 

                                                                                          सभापती क भाग स मती 
                                                                                                पंपर  चंचवड महानगरपा लका   
                       

                                                              

                                       
                                                                                 शासन अ धकार  तथा 
                                                                                           स चव (सभाशाखा) क भाग स मती 
                                                                                               पंपर  चंचवड महानगरपा लका   
जा. .क ेका/का व/सभा/३३ /२०१६                                         
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दनांक -१५/२/२०१६                                           

 त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  यांचेकडे पढ ल यो य या कायवाह साठ  रवानाु .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


