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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-१४ 

सभावृ ातं 
 द.-  ५/३/२०१४            वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.५/३/२०१४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी 

महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे 
मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 

१)     मा.जम सोनाली पोपट                   सभापती 
२)     मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
३)     मा.भोसले रा ल हनुमंतराव 
४)     मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
५)     मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
६)     मा.िगता सुिशल मंचरकर 
७)    मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
८)    मा.जगताप नवनाथ द ु 
९)    मा. शांत िशतोळे 
१०) मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
११) मा.काटे राज  िभकनशेठ 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.लटपटे- शासन अिधकारी, मा.िनकम –
कायकारी अिभयंता, थाप य क- भाग, मा. संजय खाबडे- कायकारी अिभयंता िवदयुत, 
मा.बरशे ी-कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा.डॉ.गोरे- पशुवै क य अिधकारी, 

ी.इनामदार-लेखािधकारी, ीम.पाठक- उपअिभयंता ेनेज,  ी.घुबे- उपअिभयंता पापु, 
ी. राज  शद-े उपअिभयंता,  ी.बोञे- उपअिभयंता, ी.सोनवणे- उपअिभयंता,िवदयुत,  
ी.अकबर शेख- शाखाअिभयंता िवदयुत, ी.दवाळे- मु य आरो य िनरी क. 

मा.अ य ा- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े     
                  अ) दनांक  ४/१२ /२०१३ व द. १८/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  
                       (कायपिञका .९) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती  
                       यांनी कट केले.    
  ब)  दनांक ८/१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका .१०)  
                        सभावृ ातंत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.    
  क)  दनांक १८/१/२०१४  रोजी झाले या िवशेष सभेचा (कायपिञका  
                        .१२) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट  
                        केले.    
  ड)  द.६/०२/२०१४ रोजी झाले या  िवशेष सभेचा (कायपिञका .१३)  
                        सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.    
      
ठराव मांक- ११९                                                         िवषय मांक-१                                                              
दनांक-  ५/३/२०१४      िवभाग- िवदयुत क  

सुचक-मा.शकंुतला बनसोडे                      अनुमोदक-मा.रा ल भोसले 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचेकडील पञ .क /िव/७२७/१३ द. ४/१२/१३ 
               िवषय -   क भाग काय ेञातील EPABX यंञणेची देखभाल दु ती करणे या  
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                         कामास व सुधारीत खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
     लोकसभेची आचारसंिहता अस यामुळे िवषय मांक १ चा िवचार पुढील सभेचे  
             वेळी करणेत यावा.          
                                ठराव सवानुमते मंजूर झाला 
                                               ---- 
ठराव मांक- १२०       िवषय मांक-२ 
दनांक-  ५/३/२०१४      िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा.रा ल भोसले                      अनुमोदक-मा.सुजाता पालांडे 
संदभ- मा.रा ल भोसले व मा. चं कांत वाळके यांचे पञ 
          िवषय - नेह नगर मधील मु य चौकाला पं.जवाहरलाल नेह  चौक असे नामकरण     
                    करणेस मा यता देणेबाबत. 
    लोकसभेची आचारसंिहता अस यामुळे िवषय मांक २ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी  
    करणेत यावा. 
                             ठराव सवानुमते मंजूर झाला 
                                               ---- 
ठराव मांक- १२१       िवषय मांक-३ 
दनांक-  ५/३/२०१४      िवभाग- थाप य क  

सुचक-मा. शांत िशतोळे                      अनुमोदक-मा.राज  काटे 
संदभ- मा. करण मोटे व मा. िजत  ननावरे यांचे पञ. 
          िवषय -  कासारवाडी नािशकफाटा येथील दुमजली उ ाणपुलास 
                    “ जे.आर.डी. टाटा  उ ाणपुल ”  असे नामकरण करणेबाबत. 
िवषय .३ मा.महापािलका सभेत मंजूर झालेमुळे िवषय मांक ३ द री दाखल करणेत 
येत आह.े 
                                ठराव सवानुमते मंजूर झाला 
                                               ---- 
              यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
                                                                                                सही/- 
                                                                             (जम सोनाली पोपट) 
               सभापती 
                                                                                क भाग सिमती 
                        पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय भोसरी २६  
जा. .क ेका/कािव/७४९ /२०१४  
द.  १३ / ३ /२०१४                    

                                                                                        
शासन अिधकारी तथा  

                                                                             सिचव (सभाशाखा) 
                                                                               क भाग सिमती 
                                                                   पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.       


