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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

क भाग कायालय 

कायप ञका मांक-७ 
सभाव तांतृ  

द.-  १/१०/२०१४                            वेळ -दपारु  १२:०० वाजता 
-------------------                                                   ---------------------------------       
     पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा 
बधवार दु .१/१०/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे 
ी.छञपती शवाजी महाराज सभागहाम ये आयोजीत करणेत आल  होती ृ

सदर सभेस खाल ल माणे मा.नगरसद य उपि थत होत.े  

१) मा.जम सोनाल  पोपट                                                   सभापती 
२) मा.ननवरे िजत  बाबा 
३) मा.सावळे समा र वं  
४) मा.भोसले राहल हनमंतरावू ु  
५) मा.काटे राज  भकनशेठ 

    तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होते. 
       मा. फंदे डु .एम.- भाग अ धकार , मा.खाबड-ेकायकार  अ भयंता, 
वदयतु, मा.खरात- कायकार  अ भयंता, पापु, मा.राम कसन लटपटे- शासन 
अ धकार ,जावळे- उपअ भयंता पापु, ी.सोनवणे- उपअ भयंता, वदयतु, 
ी. दल प धमाळ ु -उपअ भयंता, वदयतु, ी. शदंे- उपअ भयंता, थाप य, 
ीमती अनघा पाठक- उपअ भयंता जल न: सारण, ी.वाईकर- उपअ भयंता 
थाप य , ी.अकबर शेख- क न ठ अ भयंता व, ी.र वं  भोकरे- 

सहा.आरो या धकार , ी.भोसल े - उ यान नर क, हे अ धकार  उपि थत 
होते. 
 ------  
 

 खाल ल माणे सचना ू मांडणेत आल . 
सचकु - मा.राहल भोसले             अनमोदकू ु -मा.राज  काटे 
       सभा कामकाज उरकणेसाठ  नेमण दले या वेळी ु आव यक गणसं या 
सभागहात उपि थत नसलेने बधवार दनांक ृ ु ५/११/२०१४ रोजी सकाळी ११.३० 
पयत सभा तहकब करणेत यावीु . 
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                  सदर सचनाू  सवानमते मा यु  ्झाल .    
                            ---   
मा.सभापती-  सभा कामकाज उरकणेसाठ  नेमण दले या वेळी ु  आव यक 
गणसं या सभागहात उपि थत नसलेने बधवार दनांक ृ ु ५/११/२०१४ रोजी 
सकाळी ११.३० पयत सभा तहकब करणेत ु येत आहे. 
 
.                                         सह /- 
       ( जम सोनाल  पोपट)   

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

कायप ञका मांक-७ 
           द.१/१०/२०१४ (दपार  ु १२.००) ची तहकब सभा ु   
            सभाव तांतृ  
 
द.-  ५/११/२०१४                            वेळ –सकाळी ११:३० वाजता 
-------------------                                                   ---------------------------------                                                      
     पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा ( 
द.१/१०/२०१४ (दपार  ु १२.०० ) ची तहकब सभा ु  बधवार दु .५/११/२०१४ रोजी 
सकाळी ११.३० वाजता क ेञीय कायालयाचे ी.छञपती शवाजी महाराज 
सभागहाम ये आयोजीत करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे ृ
मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 
१) मा.जम सोनाल  पोपट                                                   सभापती 
२) मा.ननवरे िजत  बाबा 
३) मा.सावळे समा र वं  
४) मा.सौ. बनसोडे शकंतला का शनाथु  
५) मा.भोसले राहल हनमंतरावू ु  
६) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  
७) मा.सौ.पानसरे अ मना महंमद 
८) मा. गता स शल मंचरकरु  
९) मा. शतोळे शैलजा बाबरावु  
१०) मा.काटे राज  भकनशेठ 
११) मा.शडगे आशा सखदेव ु  
 

    तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होत.े 
मा. फंदे डु .एम.- भाग अ धकार , मा.खरात- कायकार  अ भयंता, पापु, 
मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार ,जावळे- उपअ भयंता पापु, 
ी.सोनवणे-उपअ भयंता, वदयतु, ी. दल प  धमाळ ु -

उपअ भयंता, वदयतु, ी. शदंे- उपअ भयंता, थाप य, ीमती अनघा पाठक- 
उपअ भयंता जल न: सारण, ी.वाईकर- उपअ भयंता थाप य , ी.अकबर 
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शेख- क न ठ अ भयंता व, ी.र वं  भोकरे- सहा.आरो या धकार , 
ी.भोसल े- उ यान नर क, हे अ धकार  उपि थत होते. 

 
                                                     ------ 

 

द.६/८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा  (कायप ञका  .६ )  सभाव तांत ृ
कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
                                         सह /- 
       ( जम सोनाल  पोपट)   

                                           सभापती 
                                      क े ीय स मती 
                पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
क े ीय कायालय भोसर  २६  

जा. .क ेका/का व/८२२/२०१४ द. २४/ ११ /२०१४    

                 
                                                          

शासन अ धकार  तथा  

                                          स चव (सभाशाखा) 
                                           क े ीय स मती 
                                     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
 
त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  

      यांचेकडे पढ ल यो य या कायवाह साठ  रवानाु .     
 
 
      --- 
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