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  प िं री च िं वड महानगर ालिका, प िं री ४११ ०१८ 

ब  र्भाग सलमती, च िं वड ४११ ०३३ 

कारय् त्रिका क्र. ४ 

सभावतृ्ाांत 

दिन ांक :-  ०५/०१/२०२१                              वेळ :- सकाळी ११.३०  व . 
 

प ां री च ां वड मह नगर  लिकेच्य  ब  र्भ ग सलमती ी माससक सभा मंगळवार दिनांक 

०५/०१/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० व . ब  र्भ ग क य ािय   े छतर् ती लिव जी मह र ज 

सभ गहृ मध्ये आयोजजत करणेत आिी होती.   र्स्ततु सभेस ख िीि र्म णे सन्म . नगरसिसय् 

उ जस्ित होत.े 
 

 

१. मा.सुरेश सशवाजी भोईर -    सभापती 
२. मा.प्रज्ञा महेश खानोलकर 
३. मा.संगगता राजेंद्र भोंडवे  
४. मा.माधरुी कुलकर्णी ऊर्फ  मोनाताई 

५. मा.करुर्णा शखेर गचचंवड े  

६. मा. अपर्णाफ ननलेश डोके 

७. मा.अश्ववनी गजानन गचचंवड-ेपाटील 

८. मा.राजेंद्र तानाजी गावड े

९. मा. ननता ववलास पाडाळे   

१०. मा.उषा दिलीप काळे             

११. मा.संतोष अकुंश कोकरे्ण 

१२. मा.बिभीषर्ण िािु चौधरी   
१३. मा.ववठ्ठल ििन भोईर                           
१४. मा.िेवविास श्जभाऊ पाटील                              

 

यासशवाय ख िीि  र्म णे अचिक री / करम्  री उ जस्ित होत.े 
 

श्रीमती सोनम िेशमुख –  क्षेबिय अगधकारी,  श्री.के.डी.िरवड े– सहा.आरोग्य अगधकारी, 
श्री.अकिर शखे – उप असभयंता – ववद्युत, श्री.ववकास घारे – कननष्ठ   असभयंता,स्थापत्य 

इत्यािी अगधकारी/कमफचारी उपश्स्थत होते. 
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सिर सभा सुरु कररे्णपुवी मा.नगरसिस्यांनी खालीलप्रमारे्ण सुचना मांडली 
सुचक – मा.अश्ववनी गचचंवड े   अनुमोिक – मा.राजेंद्र गावड े

मंगळवार दिनांक ५/०१/२०२१ रोजीच े माससक सभेमध्ये ि क्षेबिय कायाफलयातील काही 
वररष्ठ अगधकारी सभेला उपश्स्थत नसल्याने सभा तहकुि कररे्णत येत आहे. 

सन्माननीय सिस्यांनी आपला ननषेध व्यक्त करुन सभा संपल्याच ेजादहर केले.   

 

 

[सुरेश सशवाजी भोईर] 
सभापती 

ि प्रभाग ससमती, गचचंवड 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  प िं री च िं वड महानगर ालिका, प िं री ४११ ०१८ 

ब  र्भाग सलमती, च िं वड ४११ ०३३ 

कारय् त्रिका क्र. ४ 

सभावतृ्ाांत 

( दिनाांक ५/०१/२०२१ ची तहकुब सभा) 
दिन ांक :-  ११/०१/२०२१                           वळे :- सकाळी ११.३०  व . 
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प ां री च ां वड मह नगर  लिकेच्य  ब  र्भ ग सलमती ी दिनांक ०५/०१/२०२१ ची तहकुि 

सभा  सोमवार दिनांक ११/०१/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० व . ब  र्भ ग क य ािय   े छतर् ती 
लिव जी मह र ज सभ गहृ मध्ये आयोजजत करणेत आिी होती.   र्स्ततु सभसे ख िीि र्म णे 

सन्म . नगरसिसय् उ जस्ित होते. 
 
 

१. मा.सुरेश सशवाजी भोईर -    सभापती 
२. मा.िाळासाहेि नामिेव ओव्हाळ  

३. मा.प्रज्ञा महेश खानोलकर 
४. मा.संगगता राजेंद्र भोंडवे  
५. मा.माधरुी कुलकर्णी ऊर्फ  मोनाताई 

६. मा.करुर्णा शखेर गचचंवड े  

७. मा.सगचन िाजीराव गचचंवड े

८. मा.अश्ववनी गजानन गचचंवड-ेपाटील 

९. मा.राजेंद्र तानाजी गावड े

१०.मा.ववठ्ठल ििन भोईर                           
 

यासशवाय ख िीि  र्म णे अचिक री / करम्  री उ जस्ित होत.े 
 

श्रीमती सोनम िेशमुख –  क्षेबिय अगधकारी, श्री.प्रशांत पाटील –कायफकारी असभयंता – 

स्थापत्य,   श्री.अकिर शखे – उपअ सभयंता,ववद्युत, श्री.धानोरकर – उप असभयंता, 
स्थापत्य,श्री.के.डी.िरवड े– सहा.आरोग्य अगधकारी इत्यािी अगधकारी/कमफचारी उपश्स्थत होते. 

 
 

१) दिनांक ११/१२/२०२० रोजीचा (कायफपबिका क्र.०२) सभावतृ्ांत कायम कररे्णत 

आला. 
 

२) दिनांक ११/१२/२०२० रोजीचा (कायफपबिका क्र.०३) सभावतृ्ांत कायम कररे्णत 

आला. 
 

ठर व क्र. ५      ववषय क्र. १ 

दि. ११ /०१/२०२१       

सु क :  मा. राजेंद्र गावड े               अनुमोिक: मा. सुरेश भोईर     

सांिरभ् :- मा.सभापती यांच ेदिनांक २८/१२/२०२० च ेपि.. 
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मा.सभापती यांचे दिनांक २८/१२/२०२० चे पिानसुार योगिान प्रनतष्ठान,गचचंवड या ससं्थेस 
शतेकरी आठवड ेिाजार असभयानांतगफत प्रभाग क्र.१८ मधील केशवनगर, गचचंवड पररसरात शतेकरी 
आठवड े िाजार सरुु करण्यास परवानगी िेण्यात यावी.  या पररसरात नागररकांच्या सवुवधेसाठी 
आठवडयातनु एकिा िर सोमवारी शतेकरी आठवड े िाजार सरुु केल्याने आमच्या पररसरातील 
नागररकांना भाजीपाला, र्ळे यांची उपलब्धता होईल.  या शतेकरी आठवड ेिाजाराकररता योगिान 
प्रनतष्ठान गचचंवड यांना कुर्णाल इस्टेट केशवनगर, गचचंवड, ता.हवेली, श्जल्हा परेु्ण येथील मोकळया 
जागेत शतेकरी आठवड ेिाजार सरुु करण्यास मान्यता िेरे्णत येत आहे. 

                                 सिर    ठर व सव ानुमते म नय् झ ि . 
  ---------- 

 

वरील प्रमारे्ण सभेच े कामकाज झाले मा. सभापती यांनी सवफ उपश्स्थतांच ेआभार 
मानून सभा संपल्याच ेजादहर केले.  

 
 [सुरेश सशवाजी भोईर] 

सभापती 
ि प्रभाग ससमती, गचचंवड 

वपपंरी गचचंव महानगरपासलका, 
ि प्रभाग कायाफलय, गचचंवड ३३ 
जा. क्र. िक्षे/सभाशाखा/२/कावव/   /२०२१. 
दिनांक :    /०१/२०२१           
         

 प्रशासन अगधकारी 
तथा 

 सगचव( सभाशाखा ) 
ि प्रभाग ससमती 

प्रत -सवफ संिंगधत शाखाप्रमुख व शाखागधकारी  
       यांचकेड ेपुढील योग्य त्या कायफवाहीसाठी रवाना   
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