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

सभावृ ांत 
कायपि का . ६ 

दनांक :- १४/०८/२०१४            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 
पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार दनांक 

१४/०८/२०१४ 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. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवंशी आशा ाने र    
३. मा. शमीम पठाण   
४. मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव  
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
६. मा.को-हाळे अनंत सुभाष  
७. मा. गावडे जय ी वसंत 
८. मा.साबळे छाया जग ाथ  
९. मा. जगताप िवमलताई सुरेश  
१०. मा. पवार अ पा उफ संपत ानोबा 
११. मा.बारण ेझामाबाई बाळासाहेब  
१२. मा. गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१३. मा.कलाटे वाती मयूर  
 

खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. े ीय अिधकारी - सुभाष माछरे, मा. शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा  - भगवान 
बो-हाडे, मा. कायकारी अिभयंता – र व  दुधेकर, गोपाळ चचवडे, रामदास तांब,े   उपअिभयंता,-   के. 
डी. फुटाण,े सुधाकर कुदळे, एन. आर. िनबाळकर, सी.बी.क डे, एम.एम.च हाण,  ही.एन.देसल,े  शेख ,  
लेखािध कारी – इनामदार सहा. आरो यािधकारी - जे.एस. जानकर, जी.एस. देशपांडे, उ ान - डी. एम. 
आढळे, आर. बी. चांदेरे   इ यादी.  

- - - - - -  
सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे 

कामकाजास सु वात झाली.  
उपि थत स मा. सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 

िवषय . ३ चचवड गावातील भाजीमंडई व म छी माकट म ये शबाना  लितफ मुलाणी यांना ११ 
     मिहने कराराने गाळा मनपा या अटी व शत नुसार देणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत  
     िवचार करणे  

िवषय .४ वाकड भाग मांक ५३ मधील िवकास कामांना मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
िवषय .५ मनपा शौचालय आिण िसमा िभ त हटिवणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत   
               िवचार करणे  
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िवषय .६ तरतुद वग करणा या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
िवषय .७ स कार करणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
िवषय .८ भाग मांक ५३ वाकडमधील स दय हॉटेल या बाजूला असणा-या रोडला कै.पै. शंकरराव  

    ीपतराव गायकवाड माग असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
िवषय .९ चचवडेनगर येथील न ाने  िवकिसत झाले या रोडला कै.तुकाराम महादु चचवडे असे नांव  

     देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
िवषय .१० गणेशनगर येथील  चचवड टेशन  उडडाण पुला या भुयारी मागास सामािजक कायकत  
                 कै. िवजय जग ाथ पाटील यांचे नांव देणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत वचार  

      करणे  
िवषय .११  भाग .२० चचवडेनगर येथे नुकताच नवीन हॉल बांध यात आलेला आह.े  सदर हॉलला  

       कै.सौ. मिनषाताई भोईर हा य योगा क   असे नांव देणेकामी या तावास मा यता  
       देणेबाबत िवचार करणे . 
 

तदनंतर  मा.अनंत को-हाळे यांनी पुढील माणे सुचना मांडली  
 आज दनांक १४/८/२०१४  रोजी या भाग सिमतीम ये माळीण येथे अपघात झालेले तसेच, 
िवजू पाटील ,माजी खासदार कसन बानखेल,े िवजय जग ाथ पाटील  माजी महापौर नानासाहेब  िशतोळे,  
बबनराव मोरे या सवाना दाजंली वाहणेत यावी व आज रोजीची भाग सिमतीची सभा दनांक 
२०/८/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपयत तहकुब करणेत यावी . 
सदर सुचनेस मा.िवनय  उफ िवनायक गायकवाड यांनी अनुमोदन दल.े 
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.) 
- - - - - -  

या माणे मा.सभा य  शेखर ओ हाळ यांनी आज दनांक १४/८/२०१४ रोजीची भाग 
सिमतीची सभा दनांक २०/८/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे 
जािहर केल.े 

 
               सही/- 

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/९२ /२०१४. 
दनांक : ११/०९/२०१४                 सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त 

सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  
यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
 



3 
 

C:\Users\Admin\Desktop\proc__August_2014.docx 

 

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

सभावृ ांत 
 ( दनांक १४/८/२०१४ रोजीची तहकुब सभा ) 

कायपि का . ६ 
दनांक :- २०/०८/२०१४            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
२०/०८/२०१४ 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. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवंशी आशा ाने र  
३. मा.ल ढे गणेश नारायण   
४. मा. शमीम पठाण   
५. मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव  
६. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
७. मा.डोके अपणा िनलेश  
८. मा.को-हाळे अनंत सुभाष  
९. मा. िश दे  िश तल उफ  िवजय गोरख 
१०. मा. गावडे जय ी वसंत 
११. मा.बारण ेझामाबाई बाळासाहेब  
१२. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१३. मा. गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१४. मा.कलाटे वाती मयूर  
 

खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. े ीय अिधकारी - सुभाष माछरे, मा. शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा  - भगवान 
बो-हाडे, मा. कायकारी अिभयंता – र व  दुधेकर, गोपाळ चचवडे, रामदास तांब,े   शेख , लेखा िध कारी 
– इनामदार सहा. आरो यािधकारी - जे.एस. जानकर, जी.एस. देशपांडे, उ ान - डी. एम. आढळे, आर. 
बी. चांदेरे   इ यादी.  

 
सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे 

कामकाजास सु वात झाली. 
  

अ)     द. १६/०७/२०१४  (कायपि का .५)  रोजी झाले या सभेचा  
    सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा. अ य  यांनी कट केल.े 
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ठराव . १५              िवषय . १ 
द. २०/०८/२०१४              िवभाग  :  शासन   

सुचक :  मा. गणेश नारायण ल ढे     अनुमोदक: मा.अँड.सं दप गुलाबराव चचवडे  
            ब ेि य  काय े ातील हॉकस झोन िनशिचती करणेबाबतचा िवषय मा. भाग  सिमतीपुढे   
अवलोकनाथ  आला असता , सव स मा. सद य यांनी असे सुिचत केले क , येक वॉडाचे दोन  
नगरसेवक  व थाप य  िवभागाचे अिधकारी  यांनी  हॉकस झोन या जागासंदभात चचा क न  
सम वयाने  हॉकस  नो  हॉकस जागा िन ीत  करा ात असे सवानुमते  ठरल.े 
 
ठराव मांक १६      िवषय .२ 
दनांक २०/८/२०१४      िवभाग – पाणीपुरवठा  

सुचक :-  मा. आि नी गजानन चचवडे -पाटील    अनुमोदक :-  मा.आशा सुयवंशी  
 संदभ  :- .पापु/ब ेका/६४५५/१/२०१४  द. ८/८/२०१४ रोजीचा मा. े ीय अिधकारी यांचा ताव  
 सन २०१३-२०१४ चे सुधा रत व सन २०१४-२०१५ चे मुळ अंदाजप कात पाणीपुरवठा  ब 

भाग करकोळ दु ती र. .१,११,३१,०००/- इतक  आह.े 
 सदर अंदाजप क तयार करतांना अंदाजप कांम ये सव चालु , िनिवदा कायवाही व  िनयोिजत 
कामाचा अंतभाव कर यात आलेला आह.े सव कारची िनयोिजत कामे अंदाजप त समािव  हावीत 
यादृ ीने ब तांशी कामांना ३ लाख , ४ लाख, ५ लाख अशा तरतुदी ठेव यात आले या आहेत यामुळे चालु 
कामे िनिवदा कायवाही कामे व ाधा याने करावयाची िन योिजत कामे यांचा िवचार क न या या 
कामांना अंदाजप कानुसार या आथ क वषात आव यक तरतुद उपल ध करणे या दृ ीने अंतगत बदल क न 
तरतुद वग करणेचा ताव करणेत आलेला आहे सदरची अंतगत तरतुद वग करणेचा तावास मा. भाग 
सिमतीची मा यता घेणे आव यक आह.े सबब सदर या कामा या तावास मा यता देणेस  तसेच प  अ 
मधील नमुद केले या प ास मा यता देणेत येत आह.े तसेच सदरचा सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता पुढील कायवाही करणसे मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक १७      िवषय .३ 
दनांक २०/८/२०१४      िवभाग -  मा.स मा.सद यांचा ताव  

सुचक :- मा.आि नी गजानन चचवडे-पाटील   अनुमोदक :- अँड  सं दप चचवडे 
संदभ :-  मा.आि नी गजानन चचवडे-पाटील  यांचे दनांक १४/८/२०१४ रोजीचे प . 

चचवड गावठाण भाग .२२ मधील भाजी मंडई व म छी माकट म ये शबाना लितफ मुलाणी 
यांना ११ मिहने कराराने गाळा महापािलके या अटी व शत नुसार दे यास मा यता देणेत येत आह.े 
 सदरचा सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता यावर पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत 
येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक १८       िवषय .४ 
दनांक २०/८/२०१४       िवभाग – मा.स मा. सद यांचा ताव  

सुचक :- मा. वाती मयुर कलाटे    अनुमोदक :- मा.आि नी गजानन चचवडे-पाटील 
संदभ :- मा. वाती  मयुर कलाटे यांचे दनांक १४/८/२०१४ रोजीचे प . 
 वाकड  भाग मांक ५३ मधील पुढे नमुद के या माणे िवकास कामांना  मा यता देणेत येत आह.े  

१. वाकड भाग .५३ भौगोलीक दृ या मोठा अस याने या भागाला वतं  आरो य िन र क 
देणेस. 

२. संपुण भागाला वाकड गावठाण या ठकाणी एकच आरो य कोठी अस याने आरो य कमचा-यांना 
हजेरी या ठकाणापासून कामा या ठकाणी ३ ते ३.५  क.मी.लांब जावे लागते.  याकरीता 
भुमकर चौक व कावेरी नगर या ठकाणी आरो य कोठी बांधून िमळणेस. 

३. राजीव गांधी इ फोटेक पाकमुळे भाग .५३ म ये लोकसं या वाढली आहे व झपाटयाने वाढतही 
आहे परंतु वाढती लोकसं या / कुटंुबसं या सोसायटया यांचा िवचार करता भागात कचरा गोळा 
करणेकरीता १३ गाडयांची आव यकता असून स या ६ गाडया उपल ध आहेत. यामुळे 

भागातील नागरीकांचा कचरा रोज उचलला जात नाही. तरी संबंधीत आरो य अिधका-यांनी 
यं णा उपल ध क न देणेस. 

४. भागात असलेले ठेकादाराचे कामगार काम करत नाहीत. 
५. वाकड गावठाणातील मशानभूमीचे काम चांग या कारे कर यात आले आह.े परंतु  या ठकाणी 

असलेले रखवालदार कायम या ठकाणी उपि थ त रहात नाहीत. यामुळे मशानभुमीत जवळचे 
नागरीक ातिवधीसाठी या ठकाणी जातात व घाण करतात याच माणे मशानभुमी घाटावर 
बसिवले या फर या काही समाजकंटकानी काढ या आहेत तसेच मशानभुमीचा दु पयोग केला 
जातो. 

६. भुजबळ व ती ते भुमकर व ती र या या गटरची दु ती करणेस. 
७. पुना बेकरी मागे असले या ना यामुळे या ठकाणी चंड माणात घाणीचे सा ा य झाले आह े

यावर तातडीने उपाययोजना करणेस 
८. औषध फवारणीचा सा ाहीक ो ाम िमळावा व औषध फवारणीबाबत दर मिह याचे ५ तारखेला 

अहवाल दयावा. भागात दर आठवडयाला धुरीकरण क न िमळणेस. 
९. हातोबा नगर येथील र यावर कायम व पी घाण होत असेल तर याचा कायमचा बंदोब त 

कर यात यावा. 
१०. अनमोल रे सीडे सी मागील ना यावर कोबा क न िमळणेस 
११. क पटेव तीमधील िव णुदेवनगर मधील पावसाळी गटरची लाईन काढून पु हा टाकणेस. 
१२. एमरॉ ड सोसायटी समोरचा अधवट १५० मी.नाला पुण बांधुन िमळणेस. 
१३. ागातील कचरा संकलनाकरीता एक वतं  रॅ प तयार क न िमळणेस 
१४. वाकड चौकातून गावठाणात जाणा-या र या या दो ही बाजुस फुटपाथ करणेस.  

    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक १९      िवषय .५ 
दनांक २०/८/२०१४      िवभाग :-मा. स मा.सद यांचा ताव 

सुचक :- मा.झामाबाई बारणे      अनुमोदक :- मा. वाती कलाटे  
संदभ :- मा.झामाबाई बारणे यांचे दनांक १४/८/२०१४ रोजीचे प   
 मौजे-थेरगांव भाग मांक ५१ म ये स.नं.३८ म ये थेरगांव करसंकलन िवभागामागे मनपा 
शौचालय आह.े सदर शौचालयासाठी मनपाने िसमा िभ त बांधलेली आह.े यापुव  सदर शौचालयाचा वापर 
थेरगांव गावठाणमधील नागरीक करीत होते. सदय थीतीत सन २०१२ म ये यशवंतराव च हाण संकुल 
न ाने बांधणेत आलेले आह.े यामुळे मनपा शौचालय बंद अव थेत आह.े तसेच गावठाणमधील 
नागरीकांची वैय क शौचालय आहेत. यामुळे थेरगांव करसंकलन िवभागामागे शौचालय आिण   
िसमा भत  हटिवणेस तसेच ना याशेजारील (मनपा शाळा) मुतारी हटिव यास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव मांक २०      िवषय .६ 
दनांक २०/८/२०१४      िवभाग :- आरो य  

सुचक :- मा.अँड.सं दप गुलाबराव चचवडे    अनुमोदक:- मा.िवनायक गायकवाड  
संदभ :-  ब ेका/५/कािव/५२७/२०१४, दनांक १२/८/२०१४ चे प      

ब े ीय कायालयाकडील आरो य िवभागाकडील "नवीन टायरटयूब खरेदी " या लेखािशषावर सन 
२०१४-१५ करीता तरतुद र. . ४,००,०००/- करणेत आली होती. द. १0/०८/२०१४ अखेर ९३,९७४/- 
असा खच झालेला आह.े  २६ जानेवारी २०१४ या  नवीन भाग रचनेनुसार ड े ीय कायालयाकडील 
एकुण ३ भाग ब े ीय कायालयाकडे वग झा याने  ड े ीय कायालयाकडील  कचरावाहतूक 
िवभागाकडील अंदाजे ३४ वाहने याअनुषंगाने ब े ीय कायालयाकडे वग झा याने सदर वाहनांसाठी 
लागणारे नवीन टायरटयुब खरेदी आव यक आह.े   

परंतू ब े ीय कायालयाकडील आरो य िवभागाकडील "नवीन टायरटयूब खरेदी " या 
लेखािशषावर सन २०१४-१५ करीता तरतुद र. . ४,००,०००/-इतक  तरतूद आह.े व  सदय प रि थतीत 
कमी आह.े तरी  आरो य िवभागाकडील "कचरा उचलणे व हलवण"े या लेखािशषावरील र. . 
५,००,०००/- इतक  तरतूद आहे व द. १०/०८/२०१४ पयत खच िनरंक झालेला आह.े  यामुळे  सदर या 
लेखािशषातील र मेमधून र. . ४,००,०००/- इतक  र म ब े ीय कायालयाकडील आरो य 
िवभागाकडील "नवीन टायरटयूब खरेदी " या लेखािशषावर वग करणेत यावी.   

तसेच २६ जानेवारी २०१४ या  नवीन भाग रचनेनुसार ड े ीय कायालयाकडील एकुण ४ 
भाग ब े ीय कायालयाकडे वग झा याने  ड े ीय कायालयाकडील  कचरावाहतूक िवभागाकडील 

घरोघरचा कचरा गोळा करणेसाठीची अंदाजे ३४ वाहने सु दा ब े ीय कायालयाकडे वग झा याने  
वाहनांची सं या वाढ याने लागणारे इंधन वापराचे माण जा त आह.े 

  ब े ीय कायालयाकडील आरो य िवभागाकडील "गांडूळखत क प-हॉटेल वे ट व शा.शु क 
वसुलीसाठी वाहन भाडयाने घेणे " या लेखािशषावर सन २०१४-१५ करीता तरतुद र. . १३,००,०००/-
इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे . हॉटेलवे ट गोळा करणे व वाहतूक करणेचे काम मनपा माफतच केले 
जात अस याने द. १०/०८/२०१४ अखेर खच िनरंक झालेला आह.े तरी ब े ीय कायालयाकडील आरो य 
िवभागाकडील "वाहन इंधन " या लेखािशषावर सन २०१४-१५ करीता तरतुद र. . १०,००,०००/-इतक  
तरतूद आहे द. द. ०७/०८/२०१४ पयत सदर लेखािशषावरील र. . ४,७८,१५६/- इतका खच झालेला 
आहे व उव रत र. . ५,२१,८४४/- इतक  र म सदय प रि थतीत कमी अस याने  "गांडूळखत क प-
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हॉटेल वे ट व शा.शु क वसुलीसाठी वाहन भाडयाने घेणे " या लेखािशषावरील र. . १३,००,०००/- या 
र मेमधून र. . १०,००,०००/- इतक  र म वग करणेत यावी.    

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका अथसंक पीय िशषातून 
दुस-या अथसंक पीय िशषात बदली करावया या रकमा िनयमानुसार बदली करता येत अस याने सदरचा 
िवषय मा. भाग समीती पुढे ऐनवेळेचा िवषय िनणयाथ ठेवणेत यावा. सबब सदर या तावास मा यता 
देणेत येत आह.े  

सदरचा सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  

ठराव मांक २१      िवषय .७ 
दनांक २०/८/२०१४      िवभाग :- मा.स मा.सद यांचा ताव 

सुचक :- मा.गणेश नारायण ल ढे      अनुमोदक:- मा. िशतल शद े
संदभ :-  मा.गणेश नारायण ल ढे यांचे दनांक १४/८/२०१४ रोजीचे प  
 भाग मांक २१ दळवीनगर येथील कु.अशोक बबन वाडेकर यांनी बारामती येथे झाले या शरद 
पवार ी केसरी असा मानाचा कताबिमळवला आह.े तरी यांचा ब भागातफ स कार करणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक २२      िवषय .८ 
दनांक २०/८/२०१४      िवभाग :- मा.स मा.सद यांचा ताव 

सुचक :-  मा.िवनय गायकवाड      अनुमोदक:- मा.अनंत को-हाळे 
संदभ :-  मा.िवनय गायकवाड यांचे दनांक १४/८/२०१४ रोजीचे प . 
 भाग मांक ५३ वाकड मधील सौदय हॉटेल या बाजूला असणा-या रोडला कै.पै.शंकरराव 

ीपतराव गायकवाड माग असे नांव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक २३      िवषय .९ 
दनांक २०/८/२०१४      िवभाग :- मा.स मा.सद यांचा ताव 

सुचक :-  मा.आशाताई ाने र सुयवंशी     अनुमोदक:- मा.अपणा डोके 
संदभ :- मा.आशाताई ाने र सुयवंशी यांचे दनांक १४/८/२०१४ रोजीचे प . 
 भाग मांक २०  चचवडेनगर येथील सावली गाडनशेजारी  नवीन िवकसीत झाले या 
चचवडेनगर र याला कै. तुकाराम महादू चचवडे असे नांव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 

    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
  
ठराव मांक २४      िवषय .१० 
दनांक २०/८/२०१४      िवभाग :- मा.स मा.सद यांचा ताव 

सुचक :-  मा.िशतल उफ  िवजय  गोरख  शद े   अनुमोदक:- मा.जय ी वसंत गावडे  
संदभ :-  मा. िशतल उफ  िवजय गोरख   शदे  यांचे दनांक १४/०८/२०१४ रोजीचे प  
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 गणेशनगर  (सुदशननगर) येथील चचवड टेशनला जाणा-या उडडाणपुला या  भुयारी मागास 
सामािजक कायकत कै.िवजय जग ाथ पाटील यांचे नांव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
 
ठराव मांक २५      िवषय .११ 
दनांक २०/८/२०१४      िवभाग :- मा.स मा.सद यांचा ताव 

सुचक :- मा.आशाताई माऊली सुयवंशी     अनुमोदक:- मा.अपणा डोके  
संदभ :-  मा.आशाताई माऊली सुयवंशी यांचे दनांक २०/८/२०१४ रोजीचे प  
  भाग मांक २० चचवडेनगर येथील रघु माऊली उदयान िबजलीनगर येथे नुकताच नवीन हॉल 
बांधणेत आलेला आह.े सदर हॉलला कै.सौ.मिनषा ताई भोईर हा य योगा क  असे नांव देणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 

 
 

वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी सव उपि थतांचे 

आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 

                        सही/-       

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/ ९३ /२०१४. 
दनांक :  ११ /०९/२०१४ 

     सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
 

त 
सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  
यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
 

 


