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

कायपि का . ९ 
सभावृ ांत  

दनांक :-  ०९/११/२०१६            वेळ :- द.ु १२.३०  वा. 
 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
०९/११/२०१६ रोजी द.ु १२.३० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा.आशाताई ाने र  सुयवंशी      अ य ा  
२. मा. शमीम पठाण     
३. मा..को-हाळे अनंत सुभाष      
४. मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा   
५. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब  
६. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना  
७. मा.शरद मािणकचंद लुणावत  ि वकृत सद य  

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा.सुभाष माछरे – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी 
तथा सिचव सभाशाखा,   मा.देव णा  गटटुवार, - कायकारी अिभयंता, थाप य िवभाग, मा.एम.एस.मोरे 
– कायकारी अिभयंता, िवदयुत िवभाग, मा.एम.एम.इनामदार, लेखािधकारी , ब े ीय कायालय ,   
मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य , मा..सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य िवभाग,  मा. 
एन.आर. नबाळकर, – उपअिभयंता, थाप य िवभाग,   मा.राज  डंुबरे – उपअिभयंता, जलिनसारण 
िवभाग, ी.न.म.तावरे – शाखा अिभयंता जलिन:सारण  िवभाग ,मा.पारोल के.बी. मु य आरो य िन र क 
, आरो य िवभाग  ब े ीय कायालय  मा.आर.पी.कोतवाल -  डा पयवे क, डा िवभाग ब े ीय 
कायालय  इ यादी.  

 
सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 

सु वात  केली. 
 
तदनंतर मा.शमीम पठाण यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 

आज दनांक ९/११/२०१६ रोजीची मा. भाग सिमती सभा गणसं या अभावी तहकुब करणेत यावी व 
सदरची मा. भाग सिमती सभा  दनांक २८/११/२०१६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता घेणेत यावी.  
 सदर सुचनेस मा.अ पा उफ  संपत ानोबा पवार यांनी अनुमोदन दल.े 
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 या माणे मा.अ य ा आशाताई सुयवंशी  यांनी आज दनांक ९/११/२०१६ रोजीची मा. भाग 
सिमतीची सभा गणसं याअभावी तहकुब करणेत येत असून, सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक 
२८/११/२०१६ रोजी दुपारी १२.३० वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केल.े  
 

         सही/- 
[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/  ५६७      /२०१६. 
दनांक :  १६/ १२ /२०१६     

                                                             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . ९ 
( दनांक ०९/११/२०१६ रोजीची तहकुब सभा) 

सभावृ ांत  
दनांक :-  २८/११/२०१६            वेळ :- द.ु १२.३०  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा सोमवार  दनांक 
२८/११/२०१६ रोजी द.ु १२.३० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा.आशाताई ाने र  सुयवंशी      अ य ा  
२. मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर    
३. मा.अपणाताई िनलेश डोके   
४. मा..को-हाळे अनंत सुभाष      
५. मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा   
६. मा. वाती मयुर कलाटे   
७. मा.शरद मािणकचंद लुणावत  ि वकृत सद य  

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा.सुभाष माछरे – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी 
तथा सिचव सभाशाखा,  मा.एम.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता, िवदयुत िवभाग, मा.एम.एम.इनामदार, 
लेखािधकारी , ब े ीय कायालय ,   मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य , मा..सी.एन.धानोरकर – 
उपअिभयंता,  मा.एन. नबाळकर , उपलअिभयंता थाप य    इ यादी.  

 
सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 

सु वात  केली. 
 
तदनंतर मा.भाऊसाहेब भोईर  यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 

आज दनांक २८/११/२०१६ रोजीची मा. भाग सिमती सभेत माजी सैिनक .सिचन बाळसाहेब सावंत 
यांचे विडल बाळासाहेब गणपत सावंत यांचे अ पशा आजाराने िनधन झाले आहे तसेच व सलाताई वैदय  
यांचे दुख:द िनधन झालेने यांना दोन िमिनटे उभे रा न  दाजंली वाहणेत यावी व सदरची मा. भाग 
सिमती सभा  सोमवार  दनांक ५/१२/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता घेणेत  यावी.  
 सदर सुचनेस मा.अनंत को-हाळे यांनी  अनुमोदन दल.े 
 
य माणे  दोन   िमिनटे उभे रा न दाजंली वाहणेत आली.  
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 तदनंतर  मा.अ य ा आशाताई सुयवंशी  यांनी आज दनांक २८/११/२०१६ रोजीची मा. भाग 
सिमतीची सभा तहकुब करणेत येत असून, सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक ५/१२/२०१६ रोजी 
सकाळी ११.००  वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केल.े  
 

         सही/- 
[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/५६८ /२०१६. 
दनांक :   १६/ १२ /२०१६     

                                                             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . ९ 
( दनांक २८/११/२०१६ रोजीची तहकुब सभा) 

सभावृ ांत  
दनांक :-  ५/१२/२०१६            वेळ :- सकाळी ११.०० वाजता 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा सोमवार  दनांक 
५/१२/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 
सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत 
होते. 

१. मा.आशाताई ाने र  सुयवंशी      अ य ा  
२. मा. .को-हाळे अनंत सुभाष      
३. मा.िवमलताई सुरेश जगताप    
४. मा. वाती मयुर कलाटे   
५. मा.शरद मािणकचंद लुणावत  ि वकृत सद य  

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा.सुभाष माछरे – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी 
तथा सिचव सभाशाखा,  मा.एम.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता, िवदयुत िवभाग, मा.एम.एम.इनामदार, 
लेखािधकारी , ब े ीय कायालय ,   मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य , मा.सं या वाघ- 
उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.भाऊसाहेब साबळे – उपअिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग, मा.एकनाथ 
पाटील – उपअिभयंता िवदयुत  िवभाग,   इ यादी.  

 
सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 

सु वात  केली. 
 
तदनंतर मा. वाती कलाटे  यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 

आज दनांक ५/१२/२०१६  रोजीची मा. भाग सिमती सभा गणसं या अभावी तहकुब करणेत यावी व 
सदरची मा. भाग सिमती सभा  दनांक १४/१२/२०१६ रोजी दुपारी १२.१५ वाजता घेणेत यावी.   
 सदर सुचनेस मा.अनंत को-हाळे यांनी  अनुमोदन दल.े 
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 तदनंतर  मा.अ य ा आशाताई सुयवंशी  यांनी आज दनांक ०५/१२/२०१६ रोजीची मा. भाग 
सिमतीची सभा तहकुब करणेत येत असून, सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक १४/१२/२०१६ रोजी 
दुपारी  १२.१५  वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केल.े  
 

         सही/- 
[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/५६९ /२०१६. 
दनांक :  १६/१२ /२०१६     

                                                             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . ९ 
( दनांक  ५/१२/२०१६ रोजीची तहकुब सभा) 

सभावृ ांत  
दनांक :-  १४/१२/२०१६           वेळ :-  दुपारी १२.१५ वाजता  

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा बुधवार दनांक 
१४/१२/२०१६ रोजी दुपारी १२.१५ वाजता ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 
सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत 
होते. 

१. मा.आशाताई ाने र  सुयवंशी      अ य ा  
२. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
३. मा.शमीम पठाण  
४. मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव       
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन  
६. मा. .को-हाळे अनंत सुभाष      
७. मा.साबळे छाया जग ाथ  
८. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
९. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश  
१०.मा.शरद मािणकचंद  लुणावत       ि वकृत सद य  
११.मा.गोर  दरशरथ पाषाणकर    ि वकृत सद य  

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा.सुभाष माछरे – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी 
तथा सिचव सभाशाखा, मा.रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग,  
मा.एम.एम.इनामदार, लेखािधकारी , ब े ीय कायालय ,  मा.एन.आर. नबाळकर, उपअिभयंता, थाप य 
िवभाग,  मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य , मा.सी.एन.धानोरकर, उपअिभयंता, थाप य िवभाग, 
मा.सं या वाघ- उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.भाऊसाहेब साबळे – उपअिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग, 
मा.एकनाथ पाटील – उपअिभयंता िवदयुत  िवभाग,  मा.राज  डंुबरे,  किन  अिभयंता, जलिनसारण 
िवभाग   मा.आर.एन.भाट, मु य आरो य िन र क, ब े ीय कायालय  इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 
सु वात  केली. 

तदनंतर मा.शमीम पठाण  यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 
भारत व छता अिभयानांतगत लाभा याना शौचालयाचे अनुदान िमळणेस िवलंब होत अस याने 

शासनास सुचना दे यात येवून आज दनांक १४/१२/२०१६ रोजीची १२.१५ वाजताची मा. भाग 
सिमती सभा तहकुब करणेत यावी व सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक १७/१२/२०१६ रोजी दुपारी 
१२.१५ वाजता घे यात यावी.    
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 सदर सुचनेस मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड  यांनी  अनुमोदन दल.े 
 
 तदनंतर  मा.अ य ा आशाताई सुयवंशी  यांनी आज दनांक १४/१२/२०१६ रोजीची मा. भाग 
सिमतीची सभा तहकुब करणेत येत असून, सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक १७/१२/२०१६ रोजी 
दुपारी  १२.१५  वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केल.े  
 

         सही/- 
[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/५७० /२०१६. 
दनांक :  १६/ १२ /२०१६     

                                                             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . ९ 
( दनांक  १४/१२/२०१६ रोजीची तहकुब सभा) 

सभावृ ांत  
दनांक :-  १७/१२/२०१६           वेळ :-  दुपारी १२.१५ वाजता  

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा शिनवार  दनांक 
१७/१२/२०१६ रोजी दुपारी १२.१५ वाजता ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 
सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत 
होते. 

१. मा.आशाताई ाने र  सुयवंशी    
२. मा.डोके अपणा िनलेश 
३. मा. .को-हाळे अनंत सुभाष      
४. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश   

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 
मा.सुभाष माछरे – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी 

तथा सिचव सभाशाखा, मा.एकनाथ पाटील – .कायकारी अिभयंता, िवदयुत िवभाग, 
मा.एम.एम.इनामदार, लेखािधकारी , ब े ीय कायालय ,  मा.एन.आर. नबाळकर, उपअिभयंता, थाप य 
िवभाग,  मा.सं या वाघ- उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.राज  डंुबरे – किन  अिभयंता, जलिनसारण 
िवभाग, मा.बेलसरे एस.एल., कायालयीन अिध क तथा अित मण मुख , मा..आर.एन.भाट, मु य 
आरो य िन र क, ब े ीय कायालय  इ यादी.  

 
सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 

सु वात  केली. 
 
तदनंतर मा.शमीम पठाण  यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 

आज दनांक १७/१२/२०१६ रोजीची १२.१५  वाजताची मा. भाग सिमतीची  सभा गणसं या अभावी 
तहकुब करणेत यावी व सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक २२/१२/२०१६ रोजी दुपारी १२.१५ 
वाजता घे यात यावी.    
 सदर सुचनेस मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड  यांनी  अनुमोदन दल.े 
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 तदनंतर  मा.अ य ा आशाताई सुयवंशी  यांनी आज दनांक १७/१२/२०१६ रोजीची मा. भाग 
सिमतीची सभा तहकुब करणेत येत असून, सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक २२/१२/२०१६ रोजी 
दुपारी  १२.१५  वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केल.े     
  
 

         सही/- 
[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/  ५७१ /२०१६. 
दनांक :   १९/ १२ /२०१६     

                                                             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . ९ 
( दनांक  १७/१२/२०१६ रोजीची तहकुब सभा) 

सभावृ ांत  
दनांक :-  २२/१२/२०१६           वेळ :-  दुपारी १२.१५ वाजता  

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा गु वार   दनांक 
२२/१२/२०१६ रोजी दुपारी १२.१५ वाजता ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 
सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत 
होते. 
१ मा.आशाताई ाने र  सुयवंशी     अ य ा  
२ मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३ मा. ल ढे गणेश नारायण  
४ मा.शमीम पठाण 
५ मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव       
६ मा. चचवडेपाटील अि नी गजानन 
७ मा.डोके अपणा िनलेश 
८ मा. .को-हाळे अनंत सुभाष     
९ मा. शदे िशतल  उफ िवजय गोरख 
१० मा.साबळे छाया जग ाथ  
११ मा.जगताप िवमलताई सुरेश  
१२ मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा  
१३ मा.बारणे िनलेश िहरामण  
१४ मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
१५ मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश   
१६ मा.शरद मािणकचंद लुणावत    ि वकृत सद य  

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 
मा.सुभाष माछरे – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी 

तथा सिचव सभाशाखा, मा.एम.एम.इनामदार,लेखािधकारी,ब े ीय कायालय ,  मा.एन.आर. नबाळकर,  
उपअिभयंता, थाप य िवभाग,  मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य , मा.सी.एन.धानोरकर, 
उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.सं या वाघ- उपअिभयंता, थाप य िवभाग,   मा.के.डी.दरवडे, सहा यक 
आरो यािधकारी, ब े ीय कायालय , ी.राज  डंुबरे, किन  अिभयंता, जलिनसारण िवभाग, ी.राजु 
कोतवाल, डा पयवे क, डा िवभाग इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 
सु वात  केली. 

तदनंतर मा.अ य  यांनी मागील कायपि का .८, द.१९/१०/२०१६  रोजी या सभेचा 
सभावृ ांत कायम करणते आ याचे कट केल.े 



12 
 

D:\Desktop-Backup-23012017\proc  Noveb. .2016.docx 

 

 
यानंतर मा. शासन अिधकारी यांनी  कायपि का मांक ९ मधील िवषय मांक १ चे वाचन केल.े  
 सदरचा िवषय मंजूर करणेबाबत या सुचना मा.िनलेश बारण,े मा.िवमलताई जगताप, मा.अ पा उफ संपत  
पवार, मा.अनंत को-हाळे  यांनी के या..  
 यावर  मा.अ य ा यांनी १५  िमिनटांनतर मतदान घे यात येईल. असे सांिगतल.े  
यानंतर मा.अ य  यांनी  १५ िमिनटानंतरही मतदान न घेता , परत अधा तासांनी मतदान घे यात येईल 

असे  सांिगतल.े  
( यानंतर मा.िनलेश बारण,े िवमलताई जगताप, मा.अ पा उफ संपत पवार, मा.िशतल उफ िवजय गोरख 
शद,े मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील मा.अनंत को-हाळे, मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड यांनी 

सभा याग केला) 
 
 
ठराव . ५४       िवषय . १ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग – १.  थाप य  ब े ीय कायालय 

          २. वैदय कय िवभाग मु य कायालय 
सुचक :  मा.झामाबाई बारणे          अनुमोदक: मा. छाया जग ाथ साबळे      

संदभ :- मा.िनलेश बारणे  यांचा, दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव. 
  भाग कमांक ४९ स.नं.९ मधील बापुजीबुवानगर थेरगांव येथील  पपरी चचवड 
महानगरपािलके या सु  करणेत येणा-या णालयाचे भुिमपुजन नुकतेच करणेत आले या णालयाचा 
फायदा येथील णांना होणार आह.े तरी सदर णालयास हदू हदय स ाट मा.बाळासाहेब ठाकरे मृित 

णालय असे नांव देणेकामीचा ताव असून, याऐवजी व रल ठकाण या तािवत णालयास संत 
मदर तेरेसा असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  
   सभावृ ांत  कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------------------  
 

ठराव . ५५              िवषय . २ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग – १.  थाप य  ब े ीय कायालय 

           २. सावजिनक वाचनालय िवभाग 
सुचक :  मा.अपणा डोके           अनुमोदक: मा. सं दप चचवडे       

संदभ :- मा.अनंत को”हाळे  यांचा दनांक  २१/९/२०१६  रोजीचा ताव. 
   मोरया गोसावी डागणाम य े प रसरातील नागरीकांसाठी वाचनालय चाल ु कर यात आले 
असून, या वाचनालयास बोधनकार ठाकरे असे नाव देणेकामीचा ताव असून, याऐवजी वरील 
ठकाणा या तािवत वाचनालयास ये  लेखक सािह यकार पु.ल.देशपांडे असे नांव देणेकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आह.े  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
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वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा. सुयवंशी आशा ाने र यांनी सव उपि थतांचे आभार 
मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  
 

         सही/- 
[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/  ०५   /२०१७. 
दनांक :   ०७ / ०१ /२०१७     

                                                             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
ठराव . ५८      


