पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय
कायपि का मांक ४
सभावृ ांत
दनांक:- १०/०६/२०१६

वेळ.दुपारी १२.०० वा.

------------------------------------------------------------------------------------------------------पपरी

चचवड महानगरपािलके ची मा.“फ”

१०/०६/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता “फ”

भाग सिमतीची मािसक सभा

दनांक

े ीय कायालयातील "राजष शा महाराज

सभागृहात" आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य/सद या व ि वकृ त सद य
उपि थत होते.

१.

मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन

सभापती

२.

मा. भालेकर अ णा दलीप

सद य

३.

मा. साने वाती मोद

सद य

४.

मा. जाधव साधना रामदास

सद य

५.

मा.जाधव रा ल गुलाब

सद य

६.

मा.बो-हाडे शुभांगी संजय

सद य

७.

मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत

सद य

८.

मा.भालेकर पंकज द ा य

ि वकृ त सद य

१०.

मा.पवार िजत हनुमंत

ि वकृ त सद य

११.

मा.भालेकर िवण महादेव

ि वकृ त सद य

यािशवाय ी. मनोज लोणकर ( शासन अिधकारी तथा े ीय अिधकारी), ी. सितश इं गळे
(कायकारी अिभयंता थाप य),
(कायकारी अिभयंता िव ुत) ,
उपअिभयंता झोिनपू),

ीमती. भावती गाडेकर (कायालयीन अिध क),
ी.

दीप पुजारी ( .कायकारी अिभयंता जलिन:सारण /

ी. कदम पी.जे.(लेखािधकारी),

ी. कशोर महाजन ( उपअिभयंता पाणीपुरवठा),
उदयान),

ी. िशक डी.जे. (सहा. आरो यािधकारी),
ी. िवजय जाधव (उपअिभयंता थाप य -

ी. शदे ही.बी. (किन अिभयंता जलिन:सारण), ी. वायाळ एल.ए. (किन अिभयंता

जलिन:सारण), ी. अतुल जोशी (किन अिभयंता पाणीपुरवठा),
थाप य- उदयान),
सुपरवायझर),
ी.भ

ी. घोडे पी.ए.

ाज ा ग हाणे (किन अिभयंता

ी.कु लकण एस.एस. (मु य आरो य िनरी क),

ी. गायकवाड टी.डी. (हाट

ी. बंडवल ई.एच. (हाट सुपरवायझर) ी. तुकाराम िगरमकर मु य िलपीक,

साद तरवडे (मु य िलिपक अित मण), ी. चपटे यु. ही. (मु य िलिपक अित मण),

ी.

भीसे डी.एम. ( डा पयवे क), इ. अिधकारी सभेस हजर होते.
सव थम मा. सभा य मा. सौ. मंदा कनी अजुन ठाकरे यांनी उपि थतांचे व े ीय
कायालयात न ाने जु झालेले मनोज लोणकर शासन अिधकारी तथा े ीय अिधकारी यांचे
वागत क न सभेचे कामकाज सु करणेस अनुमती दली.

अ. कायपि का मांक ३ दनांक १३/०५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा सभावृ ांत कायम
करणेत येत अस याचे मा. अ य यांनी कट के ले.
मा. सभापती यांचे संमतीने खालील माणे िवषय ऐनवेळी सभा कामकाजाम ये दाखल क न
घेणेत आले.
िवषय . १

भाग . १३ िनगडी गावठाण या भागातील िविवध चौकांचे नामकरण पुढील माणे
करणेबाबत.
१.इि प रया मॉल पासून ते िनगडी गावठाणकडे जाणारा र ता या पादचारी माग
“कै . मा ती शंकर िशवणेकर पादचारी माग” असे नामकरण करणे.
२. साईनाथ नगर मधील एकता चौकास “ एकता चौक ” असे नामकरण करणे.
३. साईनाथ नगर मधील औदुंबर चौकास “औदुंबर चौक” असे नामकरण करणे.
मा. अि नी सिचन िचखले-मराठे व मा. अ णा भालेकर यांचा

ताव

-----ठराव .७

िवषय . १

द. १०/०६/२०१६

िवभाग – थाप य िवभाग

सुचक:- मा. अि नी मराठे (िचखले)
अनुमोदक:- मा. अ णा भालेकर
संदभ:- मा. अि नी मराठे (िचखले) व मा. अ णा भालेकर यांचा द. १०/६/२०१६ चा ताव.
िवषय -

भाग . १३ िनगडी गावठाण या भागातील िविवध चौकांचे नामकरण पुढील माणे
करणेबाबत.
१.इि प रया मॉल पासून ते िनगडी गावठाणकडे जाणारा र ता या पादचारी माग
“कै . मा ती शंकर िशवणेकर पादचारी माग” असे नामकरण करणे.
२. साईनाथ नगर मधील एकता चौकास “ एकता चौक ” असे नामकरण करणे.
३. साईनाथ नगर मधील औदुंबर चौकास “औदुंबर चौक” असे नामकरण करणे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
--यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर के ले.
सही/(सौ. मंदा कनी अजुन ठाकरे )
सभापती
फ भाग सिमती

मांक:- फ ेका/सभा/कािव/२३६ /२०१६
दनांक:-

१५/०६/२०१६
सही/( शासन अिधकारी)
सिचव सभाशाखा
फ े ीय कायालय

