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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 
कायपि का . ८ 

दनांक :-  २९/१०/२०१४            वेळ :- द.ु १२.३० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
२९/१०/२०१४ रोजी द.ु १२.३० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवशी आशा ाने र  
३. मा.ल ढे गणेश नारायण 
४. मा. शमीम पठाण  
५. मा.अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
६. मा.  िशदे  िशतल उफ िवजय गोरख  
७. मा. जगताप िवमलताई सुरेश  
८. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. ेि य अिधकारी – सुभाष माछरे, मा. शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा  - र व  
िव णू जाधव,  मा.कायकारी अिभयंता – र व  दुधेकर,  मा.रामदास तांब,े   -  उप अिभयंता   के. डी. 
फुटाण,े सुधाकर कुदळे, एन. आर. िनबाळकर, सी.बी.क डे, एम.एम.च हाण,  ही.एन.देसल,े    

लेखािधकारी – इनामदार सहा. आरो यािधकारी - जे.एस. जानकर, जी.एस. देशपाडें, उ ान - डी. एम. 
आढळे, आर. बी. चांदेरे   इ यादी. 

 - - - - - -  
सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे 

कामकाजास सु वात  केली.  
तदनंतर मा.शमीम पठाण यांनी पुढील  माणे सुचना मांडली. 
आज दनांक २९/१०/२०१४ रोजीची भाग सिमतीची सभा, अहमदनगर िज हयातील  पाथड  

तालु यातील जामखेड गावात झाले या  ितहेरी ह याकांडातील मयत झाले या ना दोन िमिनटे उभे 
रा न दाजंली वाहणेत यावी व सदरची सभा दनांक १९/११/२०१४ रोजी दुपारी २.१५ वाजता 
आयोिजत  करणेत यावी   व िनषेध नोदिव यात यावा ही िवनंती. 

सदर सुचनेस मा.िवमलताई जगताप यांनी अनुमोदन दले. 
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या माणे मा.सभा य  शेखर ओ हाळ यांनी आज दनांक  २९/१०/२०१४ रोजीची भाग 

सिमतीची सभा दनांक १९/११/२०१४ रोजी दुपारी २.१५  वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे 
जािहर केल.े 

 
 
               सही/- 

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/२०१/२०१४. 
दनांक :   १५ /१२ /२०१४                  सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त 

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

 

  



3 
 

C:\Users\Admin\Desktop\RAJ-THAKARE\proc__Octom  2014.docx 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 
( दनांक २९/१०/२०१४ रोजीची तहकुब सभा) 

कायपि का . ८ 
दनांक :-  १९/११/२०१४            वेळ :- द.ु २.१५ वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा बुधवार दनांक 
१९/११/२०१४ रोजी द.ु २.१५ वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवशी आशा ाने र  
३. मा. शमीम पठाण  
४. मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गुलाबराव 

६. मा.को-हाळे अनंत  सुभाष  
७. मा.साबळे छाया जग ाथ   
८. मा. जगताप िवमलताई सुरेश  
९. मा.पवार अ पा  उफ संपत ानोबा 
१०. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
११. मा.कलाटे वाती मयूर  
 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. ेि य  अिधकारी – सुभाष माछरे, मा. शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा  - र व  
िव णू जाधव,  मा.कायकारी अिभयंता – र व  दुधेकर,  मा.रामदास तांब,े   -  उप अिभयंता   के. डी. 
फुटाण,े सुधाकर कुदळे, एन. आर. िनबाळकर, सी.बी.क डे, एम.एम.च हाण,  ही.एन.देसल,े    
लेखािधकारी – इनामदार सहा. आरो यािधकारी - जे.एस. जानकर, जी.एस. देशपांडे, उ ान - डी. एम. 
आढळे, आर. बी. चांदेरे   इ यादी. 

 - - - - - -  
सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे 

कामकाजास सु वात केली.  
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तदनंतर  मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी सदर िवषयपि केवर एकही िवषय नस याने  
आज रोजीची भाग सिमतीची सभा संप याचे जािहर केल.े 

 
 
                सही/- 

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/ २०२ /२०१४. 
दनांक :   १५ / १२ /२०१४                           सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त 

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

 

 

 


