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पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय 
कायपि का मांक १० 

सभावृ ांत 
दनांक:- ११/१२/२०१५                                  वेळ. दुपारी १२.०० वा. 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची फ भाग सिमतीची मािसक सभा दनांक 
११/१२/२०१५ रोजी दुपारी १२.०० वाजता फ े ीय कायालयातील "राजष  शा  महाराज 
सभागृहात" आयोिजत करणेत आली होती.  सभेस खालील स मा.सद य/सद या उपि थत होते. 

 
१.      मा.बो-हाडे शुभांगी संजय    सभापती  
२.      मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे 
३.      मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बापु  
४.      मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
५.      मा.भालेकर अ णा दलीप 
६.      मा. वाती मोद साने 
७.      मा.थोरात विनता एकनाथ 
८.      मा.जाधव साधना रामदास 
९.      मा.जाधव रा ल गुलाब 
१०.    मा.बिहरवाडे नारायण सदािशव 
११.    मा.पवार संगीता शाम  
१२.    मा.तानाजी िव ल खाडे 
१३.    मा.िचखल(ेमराठे) अि नी अिजत 
१४.    मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
१५.    मा.मासुळकर समीर मोरे र  
१६.    मा.भालेकर पंकज द ा य 
१७.    मा.पवार िजत  हनुमंत 
१८     मा.भालेकर िवण महादेव  

                           यािशवाय ी. दलीप गावडे  ( े ीय अिधकारी), ीम. भावती गाडेकर ( . शासन 
अिधकारी तथा सभासिचव), ी.सतीश इंगळे (कायकारी अिभयंता थाप य), ी. दीप पुजारी 
( .कायकारी अिभयंता जलिन:सारण / उपअिभयंता झोिनप)ू, ी.पी.जी.जाधव (लेखािधकारी), 

ी.नायकवाडी बी.एस. (लेखापाल), ी. तानाजी दाते (सहा.आरो य अिधकारी), ी.कुलकण  
एस.एस. (मु य आरो य िनरी क), ी.हनुमंत शदे  उपअिभयंता (जलिन:सारण), ी. शहाजी 
गायकवाड  उपअिभयंता ( थाप य), ी.अ.ना.आडसूळे भारी उपअिभयंता (िव ुत), ी. 
कशोर महाजन उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), ी.नंद कशोर वाघ मु य िलपीक, ी. िगरमकर 

तुकाराम मु य िलपीक, कु. ाज ा ग हाणे (क.अिभयंता था.उ ान)  ी.सुभाष पवार ( डा 
पयवे क), ी.िभसे डी.एम. (सहा. डा पयवे क), ी. माने एस.ए. (आरो य िनरी क), इ. 
अिधकारी सभेस हजर होते.   

 
                          उपि थत स मा.सद यांचे  संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले. 
     
                    िवषय .१     भाग . ४ कृ णानगर मधील र ता .८  शरदनगर से.१९ मधील  निवन  
                                       िवकसीत होत असले या उ ानाला “कै.क डीबा गेणूजी मळेकर” यांचे नांव  
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                                       देणेबाबत – मा.पौ णमा सोनवणे, मा.विनता थोरात यांचा ताव 
  
                   िवषय .२    भाग .४  कृ णानगर मधील नेवाळे व ती येथील सोसायटीचे रोडला                               
                                       “जयहरी सोसायटी रोड”  असे नांव देणेबाबत - मा. विनता थोरात, मा.पौ णमा  
                                        सोनवणे  यांचा ताव                  
 
                              द. १८/११/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायपि का .९) सभावृ ांत कायम  
                                       करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
                                       सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले. 
 
                      ठराव . २६       िवषय .१ 
   द. ११/१२/२०१५      िवभाग …….  
                      सुचक:- मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे  अनुमोदक:- मा.विनता एकनाथ थोरात                        
                      संदभ:-  मा. पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे  व मा.विनता एकनाथ थोरात यांचा दनांक    
                                 ११/१२/२०१५ चा ताव 
               
                                 भाग . ४  कृ णानगर मधील र ता .८  शरदनगर से.१९ मधील  निवन िवकसीत  
                                 होत असले या उ ानाला “कै.क डीबा गेणूजी मळेकर”  यांचे नांव देणेस मा यता देणेत  
                                 येत आहे. 
                                                       सदर ठराव  सवानुमते मा य झाला.    

                    ----- 
    ठराव . २७       िवषय .२ 
    द. ११/१२/२०१५                 िवभाग …….  
                       सुचक:- मा.विनता एकनाथ थोरात             अनुमोदक:- मा. पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे 
                       संदभ:-  मा.विनता एकनाथ थोरात व मा. पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे यांचा दनांक   
                                  ११/१२/२०१५ चा ताव 
                
      भाग .४  कृ णानगर मधील नेवाळे व ती येथील सोसायटीचे रोडला  “जयहरी  
                                 सोसायटी रोड”  असे नांव देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
                                                         सदर ठराव  सवानुमते मा य झाला. 

                  --- 
              यानंतर मा.सभापती यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केले.  

                                                                                                                            सही/-   
                                        (बो-हाडे शुभांगी संजय) 

            सभापती 
        फ भाग सिमती 

मांक – फ ेका/सभा/कािव/२३६/२०१५          
दनांक-   १४/१२/२०१५                                                                        सही/-                                         

                                                                                                                  ( शासन अिधकारी) 
                                                                                                सिचव सभाशाखा 
                                                                                                फ े ीय कायालय 


