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     पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

कायपि का . ८ 

दनांक :- १७/१०/२०१३            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार दनांक 
१७/१०/२०१३ 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. पवार यमुनाताई रमणनाना                                अ य ा 

२. मा. नेटके सुमन राज       सद य 

३. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत     सद य 

४. मा. भ डवे मोरे र महाद ू     सद य 

५. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव     सद य 

६. मा. सुयवंशी आशा ाने र     सद य 

७. मा. शमीम पठाण      सद य 

८. मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव    सद य 

९. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन    सद य 

१०. मा. को-हाळे अनंत सुभाष     सद य 

११. मा. गावडे जय ी वसंत      सद य 

१२. मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन     सद य 

१३. मा. पालांडे सुजाता सुिनल     सद य 

१४. मा. पानसरे अिमना मोहं मद     सद य 

१५. मा. कदम सदगु  महादेव      सद य 

१६. मा. मंचरकर िगता सुिशल     सद य 
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तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. भाग अिधकारी सुभाष माछरे, शासन अिधकारी शांताराम राऊत,  कायकारी अिभयंता – 

रिव  दुधेकर, वसंत काची, रामदास जाधव,  लेखािधकारी-सुरेश आ हाळे, उपअिभयंता, एस.डी. 

बागलाने, , सी.बी. क डे, के. डी. फुटाणे, ,  ि ह. जी कांबळे, एस.एम. कुदळे – थाप य डी. एन. ग टूवार 

– ेनेज, संजय घुब,े ही.एन.देसल,े , ीम. मोमीन - पा.पु.,  एम.एम.च हाण – िव ुत, सहा. 

आरो यािधकारी जे.एस. जानकर, जी.एस. देशपांडे,  उदयान -  जी. आर. गोसावी,  डी.के. बैचे, आर. बी. 

चांदेरे.,  इ यादी.  

सव थम मा. अ य ा,  पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उपि थतांचे वागत केल.े व सभेचे 
कामकाजास सु वात झाली. 

सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात नाग रकांचा सहभाग याबाबत सभागृहात मािहती देणेत आली.  

द. १६/०९/२०१३ व २५/०९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायि का ७ ) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा. सभापती यांनी कट केल.े 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

सूचक - मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव               अनुमोदक - मा. शमीम पठाण  

िनयोजन आयोगाचे माजी उपा य  व वातं य सेनानी माजी क ीय मं ी मोहन धा रया, माजी 
नगरसेवक दशरथ लांडग,े माजी सभापती थायी सिमती ी जगदीश शे ी सो यांचे बंधु साद शंकर शे ी 
व माजी सभापती पी.सी.एम.टी. गणेश लांडे यांचे द:ुखद िनधन झा यामुळे  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 ा - गु वार द. २१/११/२०१३ रोजी स. १२.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आह.े 

 
                     सही/-  

[ पवार यमुनाताई रमणनाना ] 
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. १७/१०/२०१३ ची तहकूब सभा ) 

कायपि का . ८ 

दनांक :- २१/११/२०१३            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची द. १७/१०/२०१३ ची तहकूब 
सभा गु वार दनांक २१/११/२०१३ 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. पवार यमुनाताई रमणनाना    अ य ा 

२. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत    सद य 

३. मा. भ डवे संिगता राज      सद य 

४. मा. भ डवे मोरे र महाद ू    सद य 

५. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव    सद य 

६. मा. सुयवंशी आशा ाने र    सद य 

७. मा. ल ढे गणेश नारायण     सद य 

८. मा. शमीम पठाण     सद य 

९. मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव   सद य 

१०. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन   सद य 

११. मा. को-हाळे अनंत सुभाष    सद य 

१२. मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख   सद य 

१३. मा. शे ी साद      सद य 

१४. मा. साळंुके सिवता सुरेश     सद य 

१५. मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन    सद य 

१६ मा. मासुळकर समीर मोरे र    सद य 
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१७. मा. पालांडे सुजाता सुिनल    सद य 

१८ मा. कदम सदगु  महादेव     सद य 

१९. मा. मंचरकर िगता सुिशल    सद य 

२०. मा. कदम कैलास महादेव     सद य 

२१. मा. साबळे छाया जग ाथ    सद य 

२२. मा. ओ हाळ शेखर अशोक    सद य 

तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. भाग अिधकारी सुभाष माछरे, मा. काय. अिभयंता र व  दुधेकर,  गोपाळराव चचवडे, 
वसंत काची, शासन अिधकारी - शांताराम राऊत, लेखािधकारी  - सुरेश आ हाळे, उपअिभयंता -  डी. 

एन. ग टूवार – ेनेज, सी.बी. क डे, के. डी. फुटाण,े ि ह. जी कांबळे – थाप य, संजय घुब,े ही.एन.देसल,े   

ीम. मोमीन - पा.पु., ए.एस. शेख, आर. एस. बटुळे, एस. पी. जाधव – िव ुत,   आर.बी. चांदेरे, बी. के. 

बैचे – उ ान, सहा. आरो यािधकारी, जे.एस. जानकर,  जी.एस. देशपांडे इ यादी.  

सव थम मा. अ य ा, पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उपि थतांचे वागत केल.े व सभेचे 
कामकाजास सु वात झाली  

कायि केवर िवषय नसलेने तसेच ऐनवेळचे कोणतेही िवषय आल ेनसलेने मा. अ य ा मा. पवार 
यमुनाताई रमणनाना यांनी सव उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 

सही/- 
[ पवार यमुनाताई रमणनाना ]                                                                                                    

अ य ा 
ब भाग सिमती, चचवड 

 

ित, 

सव संबंिधत    

                                

 

 

. एएमसी/ब २/कािव/३१७/२०१३, द.२६/११/२०१३. 


