
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 
क े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .२८) 
(माहे स टबर २०१९ ची मािसक सभा) 

 
दनांक: ०४/०९/२०१९       वेळ: दुपारी १२.०० वाजता 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भग सिमतीची माहे स टबर २०१९ ची मािसक सभा 

बुधवार दनांक ०४/०९/२०१९ रोजी सकाळी १२.०० वाजता क ेि य कायालयाचे “ ी.छ पती 
िशवाजी महाराज सभागृह” येथे आयोिजत कर यात आली होती. सदर सभेस खालील माणे 
स मा.नगरद य/ सद या उपि थत होते. 

 
१) मा.बोइनवाड यशोदा काश सभापती 
२) मा.ल ढे न ता योगेश  सद या 
३) मा.गीता सुिशल मंचरकर  सद य 
४) मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े सद य 
५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर सद या  
६) मा.समीर मोरे र मासुळकर सद य 

 
यािशवाय ी.अ णा बोदडे- ेि य अिधकारी, ी. दलीप आढारी- शासन अिधकारी, ी.वसंत 

उगल-ेलेखािधकारी, ी.संजय घुब-ेकायकारी अिभयंता थाप य, ी.िनतीन देशमुख- कायकारी अिभयंता 
िव ुत,  ी.कांबळे बी.बी.सहा यक आरो यािधकारी, ी.वाईकर-उपअिभयंता ज.िन., ी.बाळु लांडे-
उपअिभयंता िव ुत,  ी.महेश ब रदे, ी.िवनायक माने, ी.वैभव पुसाळकर –उपअिभयंता थाप य, 

ीम.केदारी अ.अ.- डा पयवे क, ी.माने एस.डी.-किन  अिभयंता थाप या   इ.अिधकारी उपि थत 
होते.  

 
मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/सद या व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत क न 

सभा कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.  
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सुचक: मा.वैशाली घोडेकर  अनुमोदक: मा.न ता ल ढे  
 
माजी क ीय अथमं ी ी.अ ण जेटली यांचे दुखद दधन झाले आहे. यांना आज या सभेत 

दाजंली अपण कर यात यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य कर यात आली. 

(उपि थतांनी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली) 
 
मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घे यात 

आले.  
िवषय . १ : मा.रा ल हनुमंतराव भोसले यांचा िवषय 

भाग .९ मधील िनयोिजत इमारतीचे नामकरण करणेबाबत. 
 

िवषय . २ : मा.यशोदा काश बोइनवाड यांचा िवषय 
भाग .६ म ये सोसायटी मांकाचे बोड लावणेस मा यता देणेबाबत.  

 



 
ठराव मांक : १२ िवषय मांक : १ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा.रा ल हनुमंतराव भोसले अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 
      
संदभ  : मा. रा ल हनुमंतराव भोसले यांचा िवषय  

मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 

          भाग .९ मधील नेह नगर येथील राजीवगांधी िव ालयाशेजारी व छतागृहाजवळ 
िव लनगर या ठकाणी िनयोिजत समाजमं दराचे इमारतीला “लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे 
सां कृितक हॉल” असे नामकरण कर यास मा यता दे यात येत आहे.  
 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
 
ठराव मांक : १३ िवषय मांक : २ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा.रा ल हनुमंतराव भोसले अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 
      
संदभ  : मा. यशोदा काश बोइनवाड यांचा िवषय  

मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 

          भाग .६ मधील मधुबन सोसायटी म ये मधुबन सोसायटी .१, मधुबन सोसायटी .२, 
मधुबन सोसायटी .३, मधुबन सोसायटी .४, मधुबन सोसायटी .५ या माणे बोड लाव यास 
मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
यानंतर उपि थतांचे आभार  क न मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केले.  
 
 
 

सही/- 
(बोइनवाड यशोदा काश) 
सभापती (क भाग सिमती) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
 

साही/- 
शासन अिधकारी  

तथा सिचव (सभाशाखा) 
क े ीय कायालय 

पपरी चचवड महानगरपािलका, क े ीय कायालय 
जा. . क ेका/सभा/कािव/११४/२०१९ द. :   २४ /०९/२०१९ 

त: सव संबिंधत शाखा मुख व शाखािधकारी  
      सभावृ ांतामधील ठरावानुसार आपले िवभागाशी संबंिधत िवषयाबाबत यो य ती िनयमािधन 
कायवाही करणेत यावी. याबाबत वेगळा प वहार केला जाणार नाही, याची न द यावी.  


