िपं परी िचं चवड महानगरपािलका, िपं परी४११०१८
मा. फ भाग सिमती
कायपि का मां क – २
सभावृ ां त
िदनां क –०४/०९/२०१७
वेळ : स. ११.३०
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िपं परी िचं चवड महानगरपािलके या मा. फ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार िदनां क ०४/०९/२०१७ रोजी
स.११.३०वा. फ भाग कायालयाचे राजष शाह महाराज सभागृ हाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील
स मा. सद य उपि थत होते.
१.
मा.साधना अं कु श मळे कर
सभापती
२.
मा.कुं दन अं बादास गायकवाड
सद य
३.
मा. वीनल किपल हे े
सद य
४.
मा.अि नी िभमा बोबडे
सद य
५.
मा.योगीता ाने र नागरगोजे
सद य
६.
मा.सं जय बबन नेवाळे
सद य
७.
मा.एकनाथ रावसाहेब पवार
सद य
८.
मा.भालेकर िवण महादेव
सद य
९.
मा.पौिणमा रिवं (आ पा) सोनवणे
सद य
१०.
मा.सं गीता (नानी) भाकर ता हाणे
सद य
११.
मा.पं कज द ा य भालेकर
सद य
१२.
मा.घोलप कमल अिनल
सद य
१३.
मा.उ म काश कदळे
सद य
१४.
मा.पवळे सु मनताई मधु कर
सद य
१५.
मा.िचखले सिचन तु काराम
सद य
यािशवाय खालील अिधकारी / कमचारी उपि थत होते
ी. मनोज लोणकर, . े ीय अिधकारी, ी सतीश इं गळे ,कायकारी अिभयं ता, थाप य िवभाग, ी िवण घोडे,
कायकारी अिभयं ता,िवदयु त िवभाग, ी िवशाल कां बळे ,कायकारी अिभयं ता,पाणीपु रवठा िवभाग, ी धाकोजी िशक,
सहा यक आरो यािधकारी,आरो य िवभाग, ीमती भावती गाडेकर, कायालयीन अिध क, ी राज
राणे,उपअिभयं ता, थाप य, ी सतीश वाघमारे ,उपअिभयं ता, थाप य, ी अशोक अडसू ळे,उपअिभयं ता, िवदु यत िवभाग, ी
हनु मं तिशं दे, उपअिभयं ता, जलिन:सारण, ी जग नाथ गायकवाड,मु य आरो य िन र क , आरो य िवभाग, ी अतु ल जोशी,
किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी सं जय जाधव , किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी अशोक मगर,किन
अिभयं ता, पाणीपु रवठा, ी शहाजी माळी, आरो य िन र क,पशु वैदयक य िवभाग हे उपि थत होते.
मा. साधना अं कुश मळे कर यां नी उपि थतां चे वागत क न सभेचे कामकाजास सु करणेस अनु मती िदली
अ. कायपि का मां क १ िदनां क.९/८/२०१७ रोजी झालेचा सभावृ ां त कायम करणेत येत आहे. असे मा.सभापती यां नी
कट के ले.

कृ मागे पहा

मा.सभापती व उपि थत स मा. सद यां चे सं मतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये
दाखल क न घेणेत आले .

िवषय

–१

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ येथे साने चौक ते िचखलीगाव मु य र यापासू न
जयहरी सोसायटी कडे जाणारा र ता कलम २०५ नु सार घोिषत करणेबाबत.

िवषय मां क – १
िदनां क
- ४/९/२०१७
सु चक
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार
सं दभ
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार व मा.सं जय बबन नेवाळे यां चा

ठराव – २
िवभाग – शासन
अनु मोदक - मा.सं जय बबन नेवाळे
िद. ४/९/२०१७ चा ताव

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ नेवाळे व ती येथे नागरीक वा त य करीत आहेत. या नागरीकां ना
जाणेये याकरीता र ता नाही. यामु ळे नागरीकां या सोईकरीता साने चौकापासू न िचखली गावाकडे जाणा-या मु य
र यापासू न गट नं .१२४४ व १२४७ मधू न जयहरी सोसायटी कडे जाणारा र ता सु मारे १५ ते २० फु ट ं दीचा र ता महारा ्
महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ चे कलम २०५ नु सार घोिषत करणेबाबत.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला
यानं तर मा.सभापती यां नी सभा सं प याचे जािहर के ले.
सही/-
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िदनां क : १२ /९ /२०१७
सही/शासन अिधकारी
तथा
सिचव( सभाशाखा )
त – सव सं बं िधत शाखा मु ख व शाखािधकारी यां चेकडे
पु ढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.
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िवषय मां क – १
िदनां क
- ४/९/२०१७
सु चक
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार
सं दभ
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार व मा.सं जय बबन नेवाळे यां चा

ठराव – २
िवभाग – शासन
अनु मोदक - मा.सं जय बबन नेवाळे
िद. ४/९/२०१७ चा ताव

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ नेवाळे व ती येथे नागरीक वा त य करीत आहेत. या नागरीकां ना
जाणेये याकरीता र ता नाही. यामु ळे नागरीकां या सोईकरीता साने चौकापासू न िचखली गावाकडे जाणा-या मु य
र यापासू न गट नं .१२४४ व १२४७ मधू न जयहरी सोसायटी कडे जाणारा र ता सु मारे १५ ते २० फु ट ं दीचा र ता महारा ्
महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ चे कलम २०५ नु सार घोिषत करणेबाबत.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला
यानं तर मा.सभापती यां नी सभा सं प याचे जािहर के ले.
सही/-

(साधना अं कुश मळे कर)
सभापती
फ भाग सिमती,िनगडी
जा. . फ ेका/सभा/कािव/७९० /२०१७
िदनां क : १२ /९ /२०१७
सही/शासन अिधकारी
तथा
सिचव( सभाशाखा )
त – सव सं बं िधत शाखा मु ख व शाखािधकारी यां चेकडे
पु ढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.

िपं परी िचं चवड महानगरपािलका, िपं परी४११०१८
मा. फ भाग सिमती
कायपि का मां क – २
सभावृ ां त
िदनां क –०४/०९/२०१७
वेळ : स. ११.३०
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िपं परी िचं चवड महानगरपािलके या मा. फ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार िदनां क ०४/०९/२०१७ रोजी
स.११.३०वा. फ भाग कायालयाचे राजष शाह महाराज सभागृ हाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील
स मा. सद य उपि थत होते.
१.
मा.साधना अं कु श मळे कर
सभापती
२.
मा.कुं दन अं बादास गायकवाड
सद य
३.
मा. वीनल किपल हे े
सद य
४.
मा.अि नी िभमा बोबडे
सद य
५.
मा.योगीता ाने र नागरगोजे
सद य
६.
मा.सं जय बबन नेवाळे
सद य
७.
मा.एकनाथ रावसाहेब पवार
सद य
८.
मा.भालेकर िवण महादेव
सद य
९.
मा.पौिणमा रिवं (आ पा) सोनवणे
सद य
१०.
मा.सं गीता (नानी) भाकर ता हाणे
सद य
११.
मा.पं कज द ा य भालेकर
सद य
१२.
मा.घोलप कमल अिनल
सद य
१३.
मा.उ म काश कदळे
सद य
१४.
मा.पवळे सु मनताई मधु कर
सद य
१५.
मा.िचखले सिचन तु काराम
सद य
यािशवाय खालील अिधकारी / कमचारी उपि थत होते
ी. मनोज लोणकर, . े ीय अिधकारी, ी सतीश इं गळे ,कायकारी अिभयं ता, थाप य िवभाग, ी िवण घोडे,
कायकारी अिभयं ता,िवदयु त िवभाग, ी िवशाल कां बळे ,कायकारी अिभयं ता,पाणीपु रवठा िवभाग, ी धाकोजी िशक,
सहा यक आरो यािधकारी,आरो य िवभाग, ीमती भावती गाडेकर, कायालयीन अिध क, ी राज
राणे,उपअिभयं ता, थाप य, ी सतीश वाघमारे ,उपअिभयं ता, थाप य, ी अशोक अडसू ळे,उपअिभयं ता, िवदु यत िवभाग, ी
हनु मं तिशं दे, उपअिभयं ता, जलिन:सारण, ी जग नाथ गायकवाड,मु य आरो य िन र क , आरो य िवभाग, ी अतु ल जोशी,
किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी सं जय जाधव , किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी अशोक मगर,किन
अिभयं ता, पाणीपु रवठा, ी शहाजी माळी, आरो य िन र क,पशु वैदयक य िवभाग हे उपि थत होते.
मा. साधना अं कुश मळे कर यां नी उपि थतां चे वागत क न सभेचे कामकाजास सु करणेस अनु मती िदली
अ. कायपि का मां क १ िदनां क.९/८/२०१७ रोजी झालेचा सभावृ ां त कायम करणेत येत आहे. असे मा.सभापती यां नी
कट के ले.

कृ मागे पहा

मा.सभापती व उपि थत स मा. सद यां चे सं मतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये
दाखल क न घेणेत आले .
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कायकारी अिभयं ता,िवदयु त िवभाग, ी िवशाल कां बळे ,कायकारी अिभयं ता,पाणीपु रवठा िवभाग, ी धाकोजी िशक,
सहा यक आरो यािधकारी,आरो य िवभाग, ीमती भावती गाडेकर, कायालयीन अिध क, ी राज
राणे,उपअिभयं ता, थाप य, ी सतीश वाघमारे ,उपअिभयं ता, थाप य, ी अशोक अडसू ळे,उपअिभयं ता, िवदु यत िवभाग, ी
हनु मं तिशं दे, उपअिभयं ता, जलिन:सारण, ी जग नाथ गायकवाड,मु य आरो य िन र क , आरो य िवभाग, ी अतु ल जोशी,
किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी सं जय जाधव , किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी अशोक मगर,किन
अिभयं ता, पाणीपु रवठा, ी शहाजी माळी, आरो य िन र क,पशु वैदयक य िवभाग हे उपि थत होते.
मा. साधना अं कुश मळे कर यां नी उपि थतां चे वागत क न सभेचे कामकाजास सु करणेस अनु मती िदली
अ. कायपि का मां क १ िदनां क.९/८/२०१७ रोजी झालेचा सभावृ ां त कायम करणेत येत आहे. असे मा.सभापती यां नी
कट के ले.

कृ मागे पहा

मा.सभापती व उपि थत स मा. सद यां चे सं मतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये
दाखल क न घेणेत आले .

िवषय

–१

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ येथे साने चौक ते िचखलीगाव मु य र यापासू न
जयहरी सोसायटी कडे जाणारा र ता कलम २०५ नु सार घोिषत करणेबाबत.

िवषय मां क – १
िदनां क
- ४/९/२०१७
सु चक
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार
सं दभ
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार व मा.सं जय बबन नेवाळे यां चा

ठराव – २
िवभाग – शासन
अनु मोदक - मा.सं जय बबन नेवाळे
िद. ४/९/२०१७ चा ताव

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ नेवाळे व ती येथे नागरीक वा त य करीत आहेत. या नागरीकां ना
जाणेये याकरीता र ता नाही. यामु ळे नागरीकां या सोईकरीता साने चौकापासू न िचखली गावाकडे जाणा-या मु य
र यापासू न गट नं .१२४४ व १२४७ मधू न जयहरी सोसायटी कडे जाणारा र ता सु मारे १५ ते २० फु ट ं दीचा र ता महारा ्
महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ चे कलम २०५ नु सार घोिषत करणेबाबत.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला
यानं तर मा.सभापती यां नी सभा सं प याचे जािहर के ले.
सही/-

(साधना अं कुश मळे कर)
सभापती
फ भाग सिमती,िनगडी
जा. . फ ेका/सभा/कािव/७९० /२०१७
िदनां क : १२ /९ /२०१७
सही/शासन अिधकारी
तथा
सिचव( सभाशाखा )
त – सव सं बं िधत शाखा मु ख व शाखािधकारी यां चेकडे
पु ढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.

िपं परी िचं चवड महानगरपािलका, िपं परी४११०१८
मा. फ भाग सिमती
कायपि का मां क – २
सभावृ ां त
िदनां क –०४/०९/२०१७
वेळ : स. ११.३०
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िपं परी िचं चवड महानगरपािलके या मा. फ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार िदनां क ०४/०९/२०१७ रोजी
स.११.३०वा. फ भाग कायालयाचे राजष शाह महाराज सभागृ हाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील
स मा. सद य उपि थत होते.
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पु ढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.

िपं परी िचं चवड महानगरपािलका, िपं परी४११०१८
मा. फ भाग सिमती
कायपि का मां क – २
सभावृ ां त
िदनां क –०४/०९/२०१७
वेळ : स. ११.३०
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िपं परी िचं चवड महानगरपािलके या मा. फ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार िदनां क ०४/०९/२०१७ रोजी
स.११.३०वा. फ भाग कायालयाचे राजष शाह महाराज सभागृ हाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील
स मा. सद य उपि थत होते.
१.
मा.साधना अं कु श मळे कर
सभापती
२.
मा.कुं दन अं बादास गायकवाड
सद य
३.
मा. वीनल किपल हे े
सद य
४.
मा.अि नी िभमा बोबडे
सद य
५.
मा.योगीता ाने र नागरगोजे
सद य
६.
मा.सं जय बबन नेवाळे
सद य
७.
मा.एकनाथ रावसाहेब पवार
सद य
८.
मा.भालेकर िवण महादेव
सद य
९.
मा.पौिणमा रिवं (आ पा) सोनवणे
सद य
१०.
मा.सं गीता (नानी) भाकर ता हाणे
सद य
११.
मा.पं कज द ा य भालेकर
सद य
१२.
मा.घोलप कमल अिनल
सद य
१३.
मा.उ म काश कदळे
सद य
१४.
मा.पवळे सु मनताई मधु कर
सद य
१५.
मा.िचखले सिचन तु काराम
सद य
यािशवाय खालील अिधकारी / कमचारी उपि थत होते
ी. मनोज लोणकर, . े ीय अिधकारी, ी सतीश इं गळे ,कायकारी अिभयं ता, थाप य िवभाग, ी िवण घोडे,
कायकारी अिभयं ता,िवदयु त िवभाग, ी िवशाल कां बळे ,कायकारी अिभयं ता,पाणीपु रवठा िवभाग, ी धाकोजी िशक,
सहा यक आरो यािधकारी,आरो य िवभाग, ीमती भावती गाडेकर, कायालयीन अिध क, ी राज
राणे,उपअिभयं ता, थाप य, ी सतीश वाघमारे ,उपअिभयं ता, थाप य, ी अशोक अडसू ळे,उपअिभयं ता, िवदु यत िवभाग, ी
हनु मं तिशं दे, उपअिभयं ता, जलिन:सारण, ी जग नाथ गायकवाड,मु य आरो य िन र क , आरो य िवभाग, ी अतु ल जोशी,
किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी सं जय जाधव , किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी अशोक मगर,किन
अिभयं ता, पाणीपु रवठा, ी शहाजी माळी, आरो य िन र क,पशु वैदयक य िवभाग हे उपि थत होते.
मा. साधना अं कुश मळे कर यां नी उपि थतां चे वागत क न सभेचे कामकाजास सु करणेस अनु मती िदली
अ. कायपि का मां क १ िदनां क.९/८/२०१७ रोजी झालेचा सभावृ ां त कायम करणेत येत आहे. असे मा.सभापती यां नी
कट के ले.

कृ मागे पहा

मा.सभापती व उपि थत स मा. सद यां चे सं मतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये
दाखल क न घेणेत आले .

िवषय

–१

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ येथे साने चौक ते िचखलीगाव मु य र यापासू न
जयहरी सोसायटी कडे जाणारा र ता कलम २०५ नु सार घोिषत करणेबाबत.

िवषय मां क – १
िदनां क
- ४/९/२०१७
सु चक
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार
सं दभ
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार व मा.सं जय बबन नेवाळे यां चा

ठराव – २
िवभाग – शासन
अनु मोदक - मा.सं जय बबन नेवाळे
िद. ४/९/२०१७ चा ताव

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ नेवाळे व ती येथे नागरीक वा त य करीत आहेत. या नागरीकां ना
जाणेये याकरीता र ता नाही. यामु ळे नागरीकां या सोईकरीता साने चौकापासू न िचखली गावाकडे जाणा-या मु य
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यानं तर मा.सभापती यां नी सभा सं प याचे जािहर के ले.
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दाखल क न घेणेत आले .

िवषय

–१

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ येथे साने चौक ते िचखलीगाव मु य र यापासू न
जयहरी सोसायटी कडे जाणारा र ता कलम २०५ नु सार घोिषत करणेबाबत.

िवषय मां क – १
िदनां क
- ४/९/२०१७
सु चक
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार
सं दभ
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार व मा.सं जय बबन नेवाळे यां चा

ठराव – २
िवभाग – शासन
अनु मोदक - मा.सं जय बबन नेवाळे
िद. ४/९/२०१७ चा ताव

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ नेवाळे व ती येथे नागरीक वा त य करीत आहेत. या नागरीकां ना
जाणेये याकरीता र ता नाही. यामु ळे नागरीकां या सोईकरीता साने चौकापासू न िचखली गावाकडे जाणा-या मु य
र यापासू न गट नं .१२४४ व १२४७ मधू न जयहरी सोसायटी कडे जाणारा र ता सु मारे १५ ते २० फु ट ं दीचा र ता महारा ्
महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ चे कलम २०५ नु सार घोिषत करणेबाबत.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला
यानं तर मा.सभापती यां नी सभा सं प याचे जािहर के ले.
सही/-

(साधना अं कुश मळे कर)
सभापती
फ भाग सिमती,िनगडी
जा. . फ ेका/सभा/कािव/७९० /२०१७
िदनां क : १२ /९ /२०१७
सही/शासन अिधकारी
तथा
सिचव( सभाशाखा )
त – सव सं बं िधत शाखा मु ख व शाखािधकारी यां चेकडे
पु ढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.

िपं परी िचं चवड महानगरपािलका, िपं परी४११०१८
मा. फ भाग सिमती
कायपि का मां क – २
सभावृ ां त
िदनां क –०४/०९/२०१७
वेळ : स. ११.३०
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िपं परी िचं चवड महानगरपािलके या मा. फ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार िदनां क ०४/०९/२०१७ रोजी
स.११.३०वा. फ भाग कायालयाचे राजष शाह महाराज सभागृ हाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील
स मा. सद य उपि थत होते.
१.
मा.साधना अं कु श मळे कर
सभापती
२.
मा.कुं दन अं बादास गायकवाड
सद य
३.
मा. वीनल किपल हे े
सद य
४.
मा.अि नी िभमा बोबडे
सद य
५.
मा.योगीता ाने र नागरगोजे
सद य
६.
मा.सं जय बबन नेवाळे
सद य
७.
मा.एकनाथ रावसाहेब पवार
सद य
८.
मा.भालेकर िवण महादेव
सद य
९.
मा.पौिणमा रिवं (आ पा) सोनवणे
सद य
१०.
मा.सं गीता (नानी) भाकर ता हाणे
सद य
११.
मा.पं कज द ा य भालेकर
सद य
१२.
मा.घोलप कमल अिनल
सद य
१३.
मा.उ म काश कदळे
सद य
१४.
मा.पवळे सु मनताई मधु कर
सद य
१५.
मा.िचखले सिचन तु काराम
सद य
यािशवाय खालील अिधकारी / कमचारी उपि थत होते
ी. मनोज लोणकर, . े ीय अिधकारी, ी सतीश इं गळे ,कायकारी अिभयं ता, थाप य िवभाग, ी िवण घोडे,
कायकारी अिभयं ता,िवदयु त िवभाग, ी िवशाल कां बळे ,कायकारी अिभयं ता,पाणीपु रवठा िवभाग, ी धाकोजी िशक,
सहा यक आरो यािधकारी,आरो य िवभाग, ीमती भावती गाडेकर, कायालयीन अिध क, ी राज
राणे,उपअिभयं ता, थाप य, ी सतीश वाघमारे ,उपअिभयं ता, थाप य, ी अशोक अडसू ळे,उपअिभयं ता, िवदु यत िवभाग, ी
हनु मं तिशं दे, उपअिभयं ता, जलिन:सारण, ी जग नाथ गायकवाड,मु य आरो य िन र क , आरो य िवभाग, ी अतु ल जोशी,
किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी सं जय जाधव , किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी अशोक मगर,किन
अिभयं ता, पाणीपु रवठा, ी शहाजी माळी, आरो य िन र क,पशु वैदयक य िवभाग हे उपि थत होते.
मा. साधना अं कुश मळे कर यां नी उपि थतां चे वागत क न सभेचे कामकाजास सु करणेस अनु मती िदली
अ. कायपि का मां क १ िदनां क.९/८/२०१७ रोजी झालेचा सभावृ ां त कायम करणेत येत आहे. असे मा.सभापती यां नी
कट के ले.
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सद य
१५.
मा.िचखले सिचन तु काराम
सद य
यािशवाय खालील अिधकारी / कमचारी उपि थत होते
ी. मनोज लोणकर, . े ीय अिधकारी, ी सतीश इं गळे ,कायकारी अिभयं ता, थाप य िवभाग, ी िवण घोडे,
कायकारी अिभयं ता,िवदयु त िवभाग, ी िवशाल कां बळे ,कायकारी अिभयं ता,पाणीपु रवठा िवभाग, ी धाकोजी िशक,
सहा यक आरो यािधकारी,आरो य िवभाग, ीमती भावती गाडेकर, कायालयीन अिध क, ी राज
राणे,उपअिभयं ता, थाप य, ी सतीश वाघमारे ,उपअिभयं ता, थाप य, ी अशोक अडसू ळे,उपअिभयं ता, िवदु यत िवभाग, ी
हनु मं तिशं दे, उपअिभयं ता, जलिन:सारण, ी जग नाथ गायकवाड,मु य आरो य िन र क , आरो य िवभाग, ी अतु ल जोशी,
किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी सं जय जाधव , किन अिभयं ता, पाणीपु रवठा िवभाग, ी अशोक मगर,किन
अिभयं ता, पाणीपु रवठा, ी शहाजी माळी, आरो य िन र क,पशु वैदयक य िवभाग हे उपि थत होते.
मा. साधना अं कुश मळे कर यां नी उपि थतां चे वागत क न सभेचे कामकाजास सु करणेस अनु मती िदली
अ. कायपि का मां क १ िदनां क.९/८/२०१७ रोजी झालेचा सभावृ ां त कायम करणेत येत आहे. असे मा.सभापती यां नी
कट के ले.

कृ मागे पहा

मा.सभापती व उपि थत स मा. सद यां चे सं मतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये
दाखल क न घेणेत आले .

िवषय

–१

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ येथे साने चौक ते िचखलीगाव मु य र यापासू न
जयहरी सोसायटी कडे जाणारा र ता कलम २०५ नु सार घोिषत करणेबाबत.

िवषय मां क – १
िदनां क
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सु चक
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सं दभ
- मा. एकनाथ रावसाहेब पवार व मा.सं जय बबन नेवाळे यां चा

ठराव – २
िवभाग – शासन
अनु मोदक - मा.सं जय बबन नेवाळे
िद. ४/९/२०१७ चा ताव

मोजे िचखली गट नं .१२४४ व १२४७ नेवाळे व ती येथे नागरीक वा त य करीत आहेत. या नागरीकां ना
जाणेये याकरीता र ता नाही. यामु ळे नागरीकां या सोईकरीता साने चौकापासू न िचखली गावाकडे जाणा-या मु य
र यापासू न गट नं .१२४४ व १२४७ मधू न जयहरी सोसायटी कडे जाणारा र ता सु मारे १५ ते २० फु ट ं दीचा र ता महारा ्
महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ चे कलम २०५ नु सार घोिषत करणेबाबत.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला
यानं तर मा.सभापती यां नी सभा सं प याचे जािहर के ले.
सही/-

(साधना अं कुश मळे कर)
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िदनां क : १२ /९ /२०१७
सही/शासन अिधकारी
तथा
सिचव( सभाशाखा )
त – सव सं बं िधत शाखा मु ख व शाखािधकारी यां चेकडे
पु ढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.

िपं परी िचं चवड महानगरपािलका, िपं परी४११०१८
मा. फ भाग सिमती
कायपि का मां क – २
सभावृ ां त
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सही/-

(साधना अं कुश मळे कर)
सभापती
फ भाग सिमती,िनगडी
जा. . फ ेका/सभा/कािव/७९० /२०१७
िदनां क : १२ /९ /२०१७
सही/शासन अिधकारी
तथा
सिचव( सभाशाखा )
त – सव सं बं िधत शाखा मु ख व शाखािधकारी यां चेकडे
पु ढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.

