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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- ५ 

स भा वृ ां त 
दनांक ५/१२/२०१७                                     वेळ-दपार  ु १२.०० वाजता 
-----------------------                                -------------------------      

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा मंगळवार द.५/१२/२०१७ 
रोजी दपार  ु 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.अ नी संतोष जाधव                         सभापती  
२) मा.बोइनवाड यशोदा काश  
३) मा.लांडगे राज  कसनराव  

४)  मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव  
५) मा.राहल हनुमंतराव भोसलेु  
६) मा.समीर मोरे र मासुळकर  

      यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार  क े ीय कायालय, मा.संजय घुब-ेकायकार  
अिभयंता थाप य, मा.संजय भोसले- उपअिभयंता जलिन सारण, मा.िनतीन देशमुख- .कायकार  
अिभयंता वदयुत,मा. द प मुथा- शासन अिधकार , मा.दवंडे- उपअिभयंता पापु, मा. िशंदे, वायकर- 
उपअिभयंता थाप य,मा.बी.बी.कांबळे- सहा.आरो यािधकार , ी.वसंत उगल-े लेखािधकार , हे 
अिधकार  / कमचार  सभेस उप थत होते. 

     खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
सुचक- मा.राज  लांडगे                              अनुमोदक-मा. वलास म डगेर  
     मा.आमदार ल मण जगताप यां या मातो ी चं भागा पांडुरंग जगताप यांचे वृ दापकाळाने 

द:ुखद िनधन झालेले असलेने यांना दांजली अपण करणेत यावी. 
                      सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
 मा.सभापती- दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे. 
   (  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
मा.सभापती- उप थत स मा.सद यां या संमती माणे आजची सभा मंगळवार द.२/१/२०१८ 
          रोजी सकाळ  ११.४५ पयत तहकुब करणेत येत आहे.   
       यानंतर सवाचे आभार मानून मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 
                                                   
                                                           सह / 
                                                              (अ नी संतोष जाधव   ) 
                                            सभापती 
                                                          क भाग सिमती, भोसर  २६. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- ५ 

स भा वृ ां त 
( द.५/१२/२०१७ रोजीची तहकुब सभा)  

दनांक २/१/२०१८                                              वेळ-दपार  ु १२.०० वाजता 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमतीची दनांक ५/१२/२०१७ ची तहकुब 

सभा मंगळवार द.२/१/२०१८ रोजी दपार  ु 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.अ नी संतोष जाधव                         सभापती 
२) मा.सार का िशवाजी स ते  
३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

४) मा.गीता सुिशल मंचरकर  

५) मा.राहल हनुमंतराव भोसलेु  
६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
७) मा.समीर मोरे र मासुळकर  

      यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार  क े ीय कायालय, मा.िनतीन देशमुख- 
.कायकार  अिभयंता वदयुत,मा. द प मुथा- शासन अिधकार , मा.दवंडे- उपअिभयंता पापु, मा. 

िशंदे, वायकर- उपअिभयंता थाप य,मा.शेख-किन  अिभयंता वदयुत,मा.बी.बी.कांबळे- 
सहा.आरो यािधकार , ी.वसंत उगले- लेखािधकार , हे अिधकार  / कमचार  सभेस उप थत होते. 

दनांक ७/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ४) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

यानंतर सवाचे आभार मानून मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 
                                                             सह /- 
                                                                       (अ नी संतोष जाधव   ) 
                                                     सभापती 
                                                                     क भाग सिमती, भोसर  २६. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६.                                                                सह /- 
-क ेका/का व/३ /१८                                                                      शासन अिधकार  

दनांक-१५/१/२०१८.                          तथा सिचव सभाशाखा 
                                                  क भाग सिमती 

                                                                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                      
 


