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पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
कायपिञका मांक - १२ 

सभावृ ांत 
 द.-  ३/२/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार    
द.३/२/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे “संत ाने र महाराज”  

सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य 
उपि थत होते.  
 

१. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे- अ य  
२. मा.जा लदर (बा पू) शदे 
३.   मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

४.   मा.संजय िनवृ ी आहेर – ि वकृत सद य 
 

    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

      मा. े ीय अिधकारी- चं कांत इंदलकर, मा. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, 
मा.जयंत बरशे ी, कायकारी अिभयंता (पापु), मा. वीण घोडे- (कायकारी अिभयंता 
िव ुत,) मा.गायकवाड जी.कृ. (कायकारी अिभयंता थाप य), (मा. ीम. भावती 
मा.पाटील-पयवे क, मा. ी.इ पकायल एस.एच.- लेखािधकारी, मा. ी. ही.सी.काळे – 
उपअिभयंता, मा. ी.वाघमारे एस.बी.-उपअिभयंता, मा.साबळे भाऊसाहेब, उपअिभयंता, 
मा.जी.एन.खेरे – सहा.िनरी क, मा.एस.डी.रावते -  मा.एस. ही.बड –समाजसेवक , 
मा.हनवते पी.एस.समाजसेवक,(नािवयो िवभाग)  मा.एम.एम. च हाण – उपअिभयंता 
(िव ुत), मा. ी. ही.बी.माने, उप अिभयंता, नगररचना, मा. ीमती िशनकर पी.पी - उप 
अिभयंता, नगररचना, मा. वाघमारे एस.बी. उप अिभयंता, थाप य, मा.भोकरे र व - 
सहा.आरो य अिधकारी,  मा.क डे के.बी. उप अिभयंता, (पाणीपुरवठा), ी.पाटील 
एस.वाय.- उपअिभयंता ( थाप य) मा.सौ.भोज जय ी – डा पयवेि का  
 
 

----- 
 

यानंतर  खालील माणे सूचना मांडणेत आली- 
 ----- 
 

१ सुचक- मा. संजय िनवृ ी आहेर –    अनुमोदक- मा.जा लदर बापू शद े
 

मा.सभापती इ े ीय कायालय, िवनया दप (आबा) तापक र या आज सभागृहात  
उपि थत नस यामुळे आज या सभे या अ य थानी मा. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
यांची   िनवड करणेत यावी. 
 
      सदर सुचना सवानुमते मा य झाली 
     ----- 
             (मा. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढ ेयांनी सभेचे अ य थान ि वकारल)े 
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  ------  
 
मा.अ य  -   इ भाग सिमतीची सभा गणसं येअभावी बुधवार दनांक २/०३/२०१६ 
रोजी दुपारी २.४५ वा.पयत तहकूब कर यात येत आह.े 
 
यानंतर मा.अ य  यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
 
        

   वसंत(नाना)आनंदराव ल ढ े
    अ य                                                        
इ भाग सिमती 

                     पपरी चचवड महानगरपािलका 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ भाग कायालय 

कायपिञका मांक - १२ 
सभावृ ांत 

( द.३/२/२०१६ रोजीची तहकुब सभा) 
 

 द.-  २/३/२०१६          वेळ दुपारी २:४५ वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची  बुधवार  द.३/२/२०१६ 
रोजी दुपारी ३.०० वाजता ची तहकुब सभा बुधवार दनांक २/३/२०१६ रोजी दुपारी 
२.४५ वा इ भाग कायालयाचे “संत ाने र महाराज”  सभागृहाम ये आयोजीत करणेत 
आली होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 

१. मा.िवनया दप (आबा) तापक र – सभापती 
२. मा.आ हाट मंदा उ म 
३. मा.धनंजय मुरलीधर आ हाट 
४. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
६. मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर               
८.   मा. दा बाजीराव लांडे 
९.   मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

१०. मा.रसाळ िवजय सुदाम - ि वकृत सद य 
११. मा.सोमवंशी काश ब. - ि वकृत सद य 
१२. मा.संजय िनवृ ी आहेर – ि वकृत सद य 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

     मा.चं कांत इंदलकर – े ीय अिधकारी, मा. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, 
मा.कैलास थोरात- कायकारी अिभयंता, मा. ी.संजय घुबे –उपअिभयंता ( थाप य) 
मा. ी.सतीश वाघमारे –उपअिभयंता ( थाप य), मा. ी.बोरावके ही.एच –उपअिभयंता 
( थाप य),मा. ी.अंकुश क डे – उपअिभयंता (पापु), मा. ी.लांडे बी.पी.उपअिभयंता 
िव ुत, मा. ी.राऊत ही.एस. उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), मा. ीम.अचना आ ारडे- 
क.अिभयंता (पापु), मा. ी.सदािशव बगली- क.अिभयंता (पापु), मा. ी.कोतकर पी.बी.- 
क.अिभयंता (पापु),मा. ी.इ पकायल एस.एच.- लेखािधकारी, मा. ी.टी.एच.दाते – 
सहा.आरो य अिधकारी, मा. ी.रावते एम.डी. (उ ान), मा.भानुदास कसन तापक र – 
उ ान अिध क, मा.च हाण एच.एम.मु या यापक भोसरी, ीम.पाटील पी.एम.-पयवे क 
िश ण मंडळ, ीम.भोज जे.एस.- डा पयवे क, ी.िशराळ एस.ड यू – मु या यापक 
लांडेवाडी, ीम.पवळे जे.आर. –समुह संघटक,  
 
 ------ 
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 मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात   करणेत    
                  येत आह.े    
 ------ 
    

     अ) दनांक ६/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ११)    
           सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
      ----- 

 
ठराव मांक- २८   िवषय मांक- १ 

दनांक- - २/३/२०१६     
सूचक- मा. दा लांडगे               अनुमोदक - मा.धनंजय आ हाट 
संदभ - 
  भोसरी येथे न ान ेचाल ूकर यात आलेली (बीआरटी) भोसरी बस  ट मनलला  
शहीद संतोष महाडीक   असे नाव दे याबाबत. 
    िवषय . १ द रीदाखल कर यात येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
         --- 
 
मा. सभापती -  यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
          
      सह /- 
       मा.िवनया दप (आबा) तापक र   
                         सभापती 

                                                                            इ भाग सिमती 
                                 भोसरी – ३९. 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/       /२०१६ 

दनांक-    /३/२०१६ 
                          
              सही/- 

                                                    शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
                              इ ेञीय कायालय 

                        भोसरी – ३९.  
 

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


