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

सभावृ ांत 
कायपि का . 3 

दनांक :- १९/०३/२०१४            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१९/०३/२०१४ रोजी द.ु १२.०० 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. शमीम पठाण       
३. मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव     
४. मा. साबळे छाया जग ाथ      
५. मा. बारण ेमाया संतोष       
६. मा. गायकवाड  िवनय उफ िवनायक रमेश     
७. मा. कलाटे वाती मयूर       

तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
 

मा. े ीय अिधकारी सुभाष माछरे, शासन अिधकारी शांताराम राऊत, लेखािधकारी-एस.टी. 
आ हाळे,  मा. कायकारी अिभयंता –र व  दुधेकर,  गोपाळ चचवडे,  उपअिभयंता,- सी.बी. क डे, के. डी. 
फुटाण,े एस.एम. कुदळे, एन. आर. िनबाळकर,  ही.एन.देसल,े सहा. आरो यािधकारी - जे.एस. जानकर, 
एस.एस. कुलकण ,  जी.एस. देशपांडे,  काया.  अिध.- बी.टी. बो हाडे,  इ यादी.  
सव थम मा. अ य  मा. ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत केल.े व सभेचे कामकाजास 
सु वात झाली. 

शासन अिधकारी (सभाशाखा) ब भाग सिमती यांनी िवषयप ाचे वाचन केल.े 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सूचक - मा. शमीम पठाण              अनुमोदक- मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 

माजी महापौर मा. योगेश बहल यांचे सासरे कै. ताराचंद वधवा यांचे द:ुखद िनधन झालेमुळे तसेच 
गारिपटीमुळे अनेकांना ाण गमवावे लागल े यांना दांजली वा न आजची  सभा तहकुब कर यात यावी.                                    

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.) 
 
  मा. अ य  - बुधवार द. २१/०५/२०१४ रोजी स. ११.४५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आह े
 

          सही/- 
[ ओ हाळ शेखर अशोक ] 

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

सभावृ ांत 
( द. १९/०३/२०१४ ची तहकूब सभा ) 

कायपि का . ३ 
दनांक :- २१/०५/२०१४            वेळ :- द.ु ११.४५ वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची द. १९/०३/२०१४ ची तहकूब सभा 
बुधवार दनांक २१/०५/२०१४ रोजी स. ११.४५ 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. शमीम पठाण     सभा य ा 
२. मा. सुयवंशी आशा ाने र      
३. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन    
४. मा. को-हाळे अनंत सुभाष     
५. मा. गावडे जय ी वसंत 
६. मा. साबळे छाया जग ाथ      
७. मा. जगताप िवमलताई सुरेश     
८. मा. पवार अ पा उफ संपत ानोबा      
९. मा. बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
१०. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना    
११. मा. गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१२. मा. कलाटे वाती मयूर 
 

खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
 

मा. े ीय अिधकारी सुभाष माछरे, . शासन अिधकारी भगवान बो हाडे, लेखािधकारी-
एस.टी. आ हाळे,  मा. कायकारी अिभयंता – र व  दुधेकर,  गोपाळ चचवडे,  उपअिभयंता,- के. डी. 
फुटाण,े एस.एम. कुदळे, एन. आर. िनबाळकर,  ही.एन.देसल,े एम.एम. च हाण, सहा. आरो यािधकारी - 
जे.एस. जानकर, एस.एस. कुलकण ,  जी.एस. देशपांडे, उ ान - डी. के. बैचे  इ यादी.  

- - - - - -  
 

(सभा भरवणेसाठी नेमले या वेळी मा. सभापती सभागृहात उपि थत न हते.) 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सूचक - मा. पवार यमुनाताई रमणनाना                      अनुमोदक- मा. कलाटे वाती मयूर 
 

सभा भरवणेसाठी नेमले या वेळी मा. सभापती अप रहाय कारणामुळे सभागृहात उपि थत 
नसलेने, उपि थत स मा. सद यांमधून मा. शमीम पठाण यांची सभे या अ य थानी िनवड करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

(मा. शमीम पठाण यांनी सभेचे अ य थान  ि वकारल.े) 
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सव थम मा. सभा य  मा. शमीम पठाण यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे कामकाजास 
सु वात झाली. 
  

द. १७/०२/२०१४  (कायपि का .२) रोजी झाले या सभेचा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा. सभा य  यांनी कट केल.े 
 
वरील माणे सभेचे कामकाज झाले सदर सभेत कायपि केवरील व ऐनवेळचे िवषय नसलेने 

मा.सभा य ा मा. शमीम पठाण  यांनी सव उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 

     सही/- 
       [ शमीम पठाण  ]                                                                

  सभा य                                                              
ब भाग सिमती, चचवड 

 
 पपरी चचव महानगरपािलका, 
ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/५६/२०१४. 
दनांक : ३/०६/२०१४. 

सही/- 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
 

 
त 

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


