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

सभावृ ांत 
कायपि का . १० 

दनांक :- १७/१२/२०१४            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 
पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 

१७/१२/२०१४ रोजी द.ु १२.०० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवंशी आशा ाने र   
३. मा.ल ढे गणेश नारायण   
४. मा. शमीम पठाण (पठाणताई)  
५. मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव  
६. मा. चचवडे-पाटील आि नी गजानन 
७. मा.को-हाळे अनंत सुभाष  
८. मा.साबळे छाया जग ाथ  
९. मा. जगताप िवमलताई सुरेश  
१०. मा. पवार अ पा उफ संपत ानोबा 
११. मा.बारण ेझामाबाई बाळासाहेब  
१२. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१३. मा. गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश  
 

खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. र व  जाधव-. शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा , मा. के. डी. फुटाण-ेउपअिभयंता, 
थाप य, मा. सुधाकर कुदळे-उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग, मा. एन. आर. िनबाळकर-उपअिभ यंता, 
थाप य मा. सी.बी.क डे-उपअिभयंता थाप य ,  मा. ही.एन.देसल-ेउपअिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग, 

मा.िमनानाथ  इनामदार – लेखािधकारी, लेखा िवभाग, मा.जे.एन.जानकर -  सहा. आरो यािधकारी – 
मा.जी.एस.देशपांडे – मु य आरो य िन र क, - ी.डी. एम. आढळे – उदयान िवभाग , ी. आर. बी. 
चांदेरे उदयान िवभाग,   इ यादी.  

- - - - - -  
सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 

सु वात झाली.  
अ) तदनंतर मागील कायपि का . ७, नुसार द.१७/०९/२०१४ व द. २९/१०/२०१४  आिण  

कायपि का .८, नुसार द.२९/१०/२०१४  व द. १९/११/२०१४  तसेच कायपि का  .९ नुसार   
द. १९/११/२०१४ व द. २४/११/२०१४  रोजी झाले या  सभेचा  सभावृ ांत कायम  करणेत 

आ याच ेमा.अ य  यांनी  कट केले. 
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उपि थत स मा. सद यांचे संमतीने  खालील  ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
 

िवषय . १. मोरया गोसावी  डागण कमान करणेचे तावास मा यता देण े
 
 
ठराव . २८              िवषय . १ 
द. १७/१२/२०१४              िवभाग  : थाप य   

सुचक :  मा. अनंत को-हाळे      अनुमोदक: मा.सौ.आि नी चचवडे  
संदभ :- मा.अनंत को-हाळे यांचे  दनांक १७/१२/२०१४ रोजीचे प   
  
 केशवनगर भाग मांक २३ म ये मोरया गोसावी डांगण असून, या डांगणाला चचवड 
मधील एका महान साधुंचे नांव दलेले असून  यासाठी या नावाची संुदर कमान बांधणेकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 

 

वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी सव उपि थतांचे 

आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 

                        सही/-  

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/ १५/२०१५. 
दनांक :   २७ / ०१ /२०१५       सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
 

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


