
 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .१४) 
 

दनांक : ०१/०१/२०२१     वेळ: सकाळी ११.०० वाजता 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०२१ ची मािसक 
सभा शु वार दनांक  ०१/०१/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ भाग कायालयाचे  “संत 

ाने र महाराज”  सभागृहाम ये  आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे 
मा.नगरसद य/ नगरसद या उपि थत होते. 

 

१) मा.डोळस िवकास हरी ं   - सभापती 
२) मा.बुड सुवणा िवकास   - सद या 
३)  मा.फुगे िभमाबाई पोपट  - सद या 

 

 या िशवाय मा.अवधूत तावडे - े ीय अिधकारी, मा. ी.संजय घुबे-कायकारी अिभयंता 
थाप य, मा. ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी, ी.बाळू लांडे- उपअिभयंता िव ुत, ीम. ेरणा िशनकर, 
ी.राज  शदे - उपअिभयंता थाप य, ीम. अनघा पाठक, ी.सुदशन वहीकर-उपअिभयंता पा.पु., 
ी.राजेश नंदलाल भाट – सहा.आरो यािधकारी,  ी.बी.के. कालित मण िनरी क, ी.डी.एम. िभसे-
डा पयवे क, ी. राउत एच.जी. सहा.िश क, मा यिमक िव ालय भोसरी इ यादी 

अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सुचक: मा. िभमाबाई फुग े   अनुमोदक: मा.सुवणा बुड 
 

आज होणारी भाग सिमतीची मािसक सभा कोरम अभवी तहकूब करणेत यावी. 
 
मा.सभापती: आज होणारी भाग सिमतीची मािसक सभा कोरम अभावी दनांक ०५/०२/२०२१ 
रोजी १०.४५ वा. पयात तहकूब कर यात येत आहे. 

 
 

सही/- 
(िवकास डोळस) 

सभापती 
इ भाग सिमती                                 

 
 

सही/- 
जा. .इ ेका/ ४/कािव/ २९  /२०२१ 
 दनांक :  २७  /०१ /२०२१ 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 



 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .१४) 
 

दनांक : ०५/०२/२०२१       वेळ: सकाळी १०.४५ वाजता 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०२१ ची दनांक  
०१/०१/२०२१ रोजी तहकूब करणेत आलेली मािसक सभा शु वार दनांक  ०५/०२/२०२१ रोजी सकाळी 
१०.४५ वाजता इ भाग कायालयाचे  “संत ाने र महाराज”  सभागृहाम ये  आयोिजत करणेत आली होती. 
सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य/ नगरसद या उपि थत होते. 

 

१) मा.बुड सुवणा िवकास   - सद या (सभा अ य ) 
२)  मा.गायकवाड िनमला मनोज - सद या 
३) मा.बारसे  ि यांका दिेवदास - सद या 

 

 या िशवाय मा.अवधूत तावडे - े ीय अिधकारी, मा. ी.संजय घुब-ेकायकारी अिभयंता थाप य, 
ी.बाळू लांडे- उपअिभयंता िव ुत, ीम. ेरणा िशनकर, ी.देव  बोरावके - उपअिभयंता थाप य, ी. दनेश 

फाटक, ी.सुदशन वहीकर-उपअिभयंता पा.पु., ी.िवजय वाईकर-यंता जलिन:सारण ी.राजेश नंदलाल भाट – 
सहा.आरो यािधकारी, ी.गुमा ते ए. ही.-मु य आरो य िनरी क, ी.बी.के. कालित मण िनरी क, ी.डी.एम. 
िभस-े डा पयवे क, इ यादी अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सुचक: मा. ि यांका बारस े   अनुमोदक: मा.िनमला गायकवाड 
 

सभा कामकाज भरिवणेकामी नेमले या वेळी मा.सभापती सभागृहात हजर नसलेने आज या सभेचे अ य  
हणून मा.सुवणा बुड यांनी कामकाज पहावे.   

सदर सूचना सवानुमते मा य कर यात आली (मा.सुवणा बुड यांनी सभा अ य  थान ि वकारले) 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
सुचक: मा. ि यांका बारस े   अनुमोदक: मा.िनमला गायकवाड 

 

आज होणारी भाग सिमतीची मािसक सभा कोरम अभवी तहकूब करणेत यावी. 
 
मा.सभा अ य : आज होणारी भाग सिमतीची मािसक सभा दनांक १६/०२/२०२१ रोजी १०.४५ वा. 
पयात तहकूब कर यात येत आहे. 
 

सही/- 
(सुवणा बुड) 
सभा अ य  

इ भाग सिमती                                  
 
 

सही/- 
जा. .इ ेका/ ि वस/ १३ /२०२१ 
 दनांक :  १२  /०२ /२०२१ 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 



 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .१४) 
 

दनांक : १६/०२/२०२१       वेळ: सकाळी १०.४५ वाजता 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०२१ ची दनांक  
०१/०१/२०२१ व दनांक : ०५/०२/२०२१ रोजी तहकूब करणेत आलेली मािसक सभा मंगळवार दनांक  
१६/०२/२०२१ रोजी सकाळी १०.४५ वाजता इ भाग कायालयाचे  “संत ाने र महाराज”  सभागृहाम ये  
आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य/ नगरसद या उपि थत होते. 

 

१) मा.डोळस िवकास ह र ं   - सभापती 
२) मा.गायकवाड िनमला मनोज  - सद या 
३) मा.सागर बाळासाहेब गवळी  - सद य 
४) मा.बारसे  ि यांका देिवदास  - सद या 
५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  - सद या 
६) मा.बुड अिजत ताप   - वीकृत सद य 
७) मा.साधना सिचन तापक र  - वीकृत सद या 
८) मा.लांडे िवजय नामदेव  - वीकृत सद य 

 
 

 या िशवाय मा.अवधूत तावडे - े ीय अिधकारी, मा. ी.संजय घुब-ेकायकारी अिभयंता थाप य, 
मा. ी. िवण घोडे- कायकारी अिभयंता िव ुत ी.बाळू लांडे- उपअिभयंता िव ुत, ीम. ेरणा िशनकर, 

ी.देव  बोरावके - उपअिभयंता थाप य, ी. दनेश फाटक, ी.सुदशन वहीकर-उपअिभयंता पा.पु., ी.वसंत 
उगले-लेखािधकारी, ी.राजेश नंदलाल भाट – सहा.आरो यािधकारी, ी.गुमा ते ए. ही.-मु य आरो य िनरी क, 

ी.शिशकांत गायकवाड-उपलेखापाल इ यादी अिधकारी/ कमचारी उपि थत होते. 
 

अ) शु वार दनांक ०५/११/२०२० रोजी तहकूब करणेत आले या व दनांक २२/१२/२०२० रोजी घेणेत 
आले या मािसक सभे या सभावृ ांता मधील ठराव .४९ (िवषय .२), ठराव . ५१ (िवषय .४) व 
ठराव . ५६ (िवषय .९) हे मा.आयु  यांचे भूमी जदगी िवभागाकडील दनांक ०२/०१/२०२० चे 
प रप का ारे सूिचत केलेनुसार कायम न करता द री दाखल कर यात येवून बाक चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
 

यानंतर उपि थतांचे आभार  कर यात येवून सभा संप याचे जाहीर कर यात आले.  
 

सही/- 
(िवकास डोळस) 

सभापती 
इ भाग सिमती                                 

 
 

सही/- 
जा. .इ ेका/ ि वस/ १६ /२०२१ 
 दनांक : २५ /०२ /२०२१ 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 

 


