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पपरी चचवड महानगरपािलका 
क भाग कायालय 

कायपिञका मांक-१० 
सभावृ ातं 

 द.-  ८/१/२०१४            वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.८/१/२०१३ 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.ग हाणे सुरेखा शंकर             अ य  
२)     मा.आ हाट मंदा उ म 
३)     मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
४)     मा.काळजे िनतीन ताप 
५)     मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
६)     मा.मिडगेरी वषा िवलास 
७)     मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
८)     मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग           
९)     मा.सुपे आशा र व  
१०) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
११) मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
१२) मा.जा लदर (बा पु) शदे 
१३) मा.महेशदादा कसन लाडंगे 
१४) मा. दा बाजीराव लांडे 
१५) मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
१६) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१७) मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
१८) मा.सावळे िसमा र व  
१९) मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
२०) मा.भोसले रा ल हनुमंत 
२१) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
२२) मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
२३) मा.काटे राज  िभकनशेठ 
२४) मा.शडगे आशा सुखदेव 
२५) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
२६) मा.संजय केशवराव काटे 
  
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, 
मा.साळवी –कायकारी अिभयंता, थाप य क- भाग, मा. संजय खाबडे- कायकारी 
अिभयंता िवदयुत, मा.िनकम-कायकारी अिभयंता, जलिन सारण, मा.बरशे ी-कायकारी 
अिभयंता, पाणीपुरवठा,  ी.लगस-सहा.आरो यािधकारी, ी.जगताप- उपअिभयंता 
थाप य, ी.पाटील- उपअिभयंता, िवदयुत,  ी.देशमुख- उपअिभयंता, िवदयुत, 
ी.कांबळे-उपअिभयंता ( ेनेज), ी.पुजारी-उपअिभयंता, (बीआरटीएस), ीम.पाठक- 
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उपअिभयंता ेनेज,  ी. शद-े उपअिभयंता थाप य, ी.काळे-उपअिभयंता ( थाप य), 
ी.मान-े उपअिभयंता (पाणीपुरवठा),   

 
मा.अ य ा- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े 
  ----- 
 
ठराव मांक- ११५       िवषय मांक-१ 
दनांक- ८/१/२०१४      िवभाग- क भाग शासन 

सुचक-मा. दा लांडे                      अनुमोदक-मा. मंदा आ हाट 
संदभ- मा. दा लांडे व मा.मंदा आ हाट यांचे द. ८/१/२०१४ चे पञ. 
         क भाग सिमतीची मािसक सभा िह येक मिह या या पिह या बुधवारी द.ु३.०० 
वाजता (पिह या बुधवारी सावजनीक सु ी असेलतर दुस-या दवशी) क भाग कायालयाचे 

ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोिजत करणेकामी मा यता देणेत आली 
आह.े या माणे ठराव असुन मा.अ य ा यांचे द. १९/१२/१३ चे पञानुसार माहे 
जाने.२०१४ ची मासीक सभा निवन वषाचा पिहला दवस अस यामुळे द. १/१/२०१४ 
रोजी घे या ऐवजी द. ८/१/२०१४ रोजी घेणेत आली. 
         सदरची सभा ही द. १/१/२०१४ रोजी न घेता द. ८/१/२०१४ रोजी घेतलेने 
सदरची सभा र  करणेत येत आह.े पुढील मासीक सभा िनयमानुसार घेणेत यावी. 
         
                                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ---- 
         यानंतर मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
                                                                                      
                                                                                   सही/-   
                                                                           (ग हाणे सुरेखा शंकर) 
                                                                                     अ य ा 
                                                                               क भाग सिमती 
                       पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय भोसरी २६  
जा. .क स/कािव/६६३ /२०१४  
द.  २१ / १ /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.       


