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पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
िवशेष सभा मांक- १३ 

सभावृ ांत 
 

द.-  १५/०२/२०१६         वेळ स. ११:०० वाजता 
 
           पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची िवशेष सभा सोमवार 
द.१५/०२/२०१६ रोजी स.११.०० वाजता इ े ीय कायालयाचे “संत ाने र महाराज” 

सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य 
उपि थत होते.  
 
१ मा.िवनया दप (आबा) तापक र  - सभापती    
२ मा.आ हाट मंदा उ म  
३ मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  
४ मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग  
५ मा.वसंतराव (नाना) आनंदराव ल ढे                   
६ मा.सुपे आशा र व  
७ मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
८ मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 

    ११ मा.सुरेखा शंकर ग हाणे  
    १२ मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
    १३ मा.िवजय सुदाम रसाळ – ि वकृत सद य 
     १४ मा.संजय िनवृ ी आहेर - ि वकृत सद य 
    १५ मा. काश बबनराव सोमवंशी - ि वकृत सद य 

  
तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

 
       मा.चं कांत इंदलकर- इ ेञीय अिधकारी, मा.जीवन गायकवाड-कायकारी अिभयंता 
( थाप य), मा. ी.कैलास थोरात -कायकारी अिभयंता ( िव ुत), मा. ी.जयंत बरशे ी- 
कायकारी अिभयंता  (पाणीपुरवठा), मा. ी.वाघमारे एस.बी. उपअिभयंता ( थाप य), 
मा. ी. ही.सी.काळे- उपअिभयंता - ( थाप य), मा. ी.संजय घुले- उप अिभयंता –
( थाप य),  मा. ी.मनोज सेठीया  - उपअिभयंता - (जलिन:सारण), मा. ी.लांडे बी.पी. 
उपअिभयंता ( िव ुत), मा. ी.क डे ए.बी. उपअिभयंता  पाणीपुरवठा, मा. ी.बोरावके 
डी.एच. उप अिभयंता, मा. ी.दाते टी.एच. सहा.आरो यािधकारी, मा. ी.इ प् कायल सुरेश 
– लेखािधकारी मा. ी.िबडकर – लेखापाल, मा. ी.फुगे एन.जे. डा पयवे क, मा. 

ीम.भोज जे.एस. – डा पयवे क, मा. ी.योगेश् गाडगे – प कार.   
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     यानंतर  खालील माणे सूचना मांडणेत आली- 
          ----- 
 

१ सुचक- मा.सुिनता (माई) गवळी   अनुमोदक- मा.अनुराधा गोफणे 
 

मा.सभापती इ े ीय कायालय, मा.सौ.िवनया दप (आबा) तापक र यांनी        
इ भागाचे बजेट इतर भागाचे बजेटपे ा खूप कमी अस यामुळे याबाबत सिव तर चचा 
करणेसाठी सोमवार दनांक १५/०२/२०१६ रोजी स.११.०० वा.ची सभा सायं ५.०० 
वा.पयत तहकूब कर यात येत आह.े 
 
 
      सदर सुचना सवानुमते मा य झाली 
     ----- 
                     
 अ य  -   इ भाग सिमतीची िवशेष सभा सोमवार दनांक १५/०२/२०१६ रोजी 
सायं ५.०० वा.पयत तहकूब कर यात येत आह.े 
 
                 

यानंतर मा.सभापती यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
 
 
       मा.िवनया दप (आबा) तापक र   

   सभापती                                         
इ भाग सिमती 

                        पपरी चचवड महानगरपािलका 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
िवशेष सभा मांक- १३ 

सभावृ ांत 
( द.१५/०२/२०१६ स. ११:०० वा.तहकूब सभा) 

द.-१५/०२/२०१६        वेळ सायं. ५:०० वाजता 
 
           पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची िवशेष सभा सोमवार 
द.१५/०२/२०१६ रोजी स.११.०० वा.तहकूब सभा इ े ीय कायालयाचे “संत ाने र 

महाराज” सभागृहाम ये द.१५/०२/२०१६ रोजी सायं.५.०० वा आयोजीत करणेत आली 
होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 
१ मा.िवनया दप (आबा) तापक र  - सभापती    
२ मा.आ हाट मंदा उ म  
३ मा.वसंतराव (नाना) आनंदराव ल ढे          
४ मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 

    ५   मा.सुरेखा शंकर ग हाणे – 

६  मा. दा बाजीराव लांडे 
७.   मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

 
 

तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते 
    
       मा.चं कांत इंदलकर- इ ेञीय अिधकारी, मा.जीवन गायकवाड- कायकारी अिभयंता 
( थाप य), मा. ी.कैलास थोरात -कायकारी अिभयंता ( िव ुत), मा. ी.जयंत बरशे ी- 
कायकारी अिभयंता  (पाणीपुरवठा), मा. ी.वाघमारे एस.बी. उपअिभयंता ( थाप य), 
मा. ी. ही.सी.काळे- उपअिभयंता - ( थाप य), मा. ी.संजय घुले- उप अिभयंता –
( थाप य),  मा. ी.मनोज सेठीया  - उपअिभयंता - (जलिन:सारण), मा. ी.लांडे बी.पी. 
उपअिभयंता ( िव ुत), मा. ी.क ड ेए.बी. उपअिभयंता   (पाणीपुरवठा), मा. ी.बोरावके 
डी.एच. उपअिभयंता, मा. ी.दात ेटी.एच. सहा.आरो यािधकारी, मा. ी.इ प्  कायल सुरेश 
– लेखािधकारी मा. ी.िबडकर –लेखापाल, मा. ी.फुगे एन.जे. डा पयवे क, 
मा. ीम.भोज जे.एस. – डा पयवे क, मा. ी.योगेश् गाडगे – प कार.   
   ---- 
 
मा.सभापती - सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न िवशेष सभेला सुरवात 
करणेत येत आह.े   
 
मा.लेखापाल – िवशेष सभे या िवषयाचे वाचन केले. 
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 (मा. े ीय अिधकारी यांनी मा. े ीय अ य ा यांना अंदाजप क सादर केल.े) 
    
ठराव मांक -  २७   िवषय मांक- १ 
दनांक- १५/०२/२०१६   िवभाग – लेखा 

सूचक- मा.      अनुमोदक- मा.  
संदभ- .इ ेका/लेखा/०६/कािव/     /२०१६, दनांक ९/२/२०१६   
 इ े ीय कायालयाचे सन २०१५-२०१६ चे सुधारीत व २०१६-२०१७ चे मूळ 

अंदाजप क तयार करणेत आलेले असून सदर अंदाजप कास मुंबई ांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९  (सुधारीत नांव THE  MAHARASHTRA  

MUNICIPAL CORPORATIONS ACT ( ACT LIX OF 1949) चे कलम २९ (अ) मधील कलम 

(७) चे पोटकलम (ब) नुसार मा यता देणेत  येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
      सही/- 
          मा.िवनया दप (आबा) तापक र   

   सभापती                                         
इ भाग सिमती 

                                      भोसरी – ३९. 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/ ०४/कािव/९१/२०१६ 

दनांक-  २३/०२/२०१६      सही/- 
                                                   शासन अिधकारी तथा 
              सिचव (सभाशाखा) 
                                                    इ ेञीय कायालय 
                                   भोसरी -३९. 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 

     यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.               
 


