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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क ेञीय कायालय 
कायपिञका मांक-३ 

सभावृ ातं 
 द.-  ४/६/२०१४          वेळ दुपारी १२:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.४/६/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी 

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

१)  मा.जम सोनाली पोपट                    सभापती  
२)  मा.भोसले रा ल हनुमंतराव 
३)  मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
४)  मा.िगता सुिशल मंचरकर 
५)  मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
६)  मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
७)  मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
८)  मा.शडगे आशा सुखदेव 
९)  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- ेञीय अिधकारी, ी.लटपटे- शासन अिधकारी, मा.िनकम –
कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. बरशे ी- कायकारी अिभयंता िवदयुत, ी.इनामदार-
लेखािधकारी,  ी.घुबे- उपअिभयंता पापु, ी.वाईकर-उपअिभयंता, ी. राज  शदे- 
उपअिभयंता, ी.र व  भोकरे- सहा.आरो यािधकारी, ी.अकबर शेख- शाखाअिभयंता 
िवदयुत. 
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े     
                     
 खालील माणे सूचना मांडणेत आली— 
सुचक-  मा.शैलजा िशतोळे    अनुमोदक- मा.िगता मंचरकर 
          क ीय ामिवकास मंञी गोपीनाथ मुंडे यांचे द. ३/६/२०१४ रोजी अपघाती 
िनधन झालेने यांना दांजली वा न  आज द. ४/६/२०१४ रोजीची भाग सिमतीची 
सभा द. ३०/६/२०१४ रोजी दुपारी १२.००  पयत तहकूब करणेत यावी. 
                                       सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
        --------- 
मा.सभापती- सवानी दांजली वाहणेसाठी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे. 
( सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली) 
मा.सभापती-  उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने सोमवार दनांक ३०/६/२०१४ रोजी  
                   द.ु १२.०० पयत सभा तहकूब करणेत येत आह.े 
        ------- 
                                                                                              सह /- 
                                                                             (जम सोनाली पोपट) 
               सभापती 
                                                                                क भाग सिमती 
                        पपरी चचवड महानगरपािलका 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय 

कायपिञका मांक-३ 
सभावृ ांत 

( द.४/६/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

 द.-  ३०/६/२०१४        वेळ दुपारी १२:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क े ीय  सिमतीची द. ४/६/२०१४ ची 
तहकूब सभा सोमवार द.३०/६/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती 
सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 

१) मा.जम सोनाली पोपट                 सभापती 
२) मा.कदम सदगु  महादेव 
३) मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
४) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
५) मा.संजय केशवराव काटे 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.लटपटे- शासन अिधकारी, मा.खाबडे-
कायकारी अिभयंता, िवदयुत, मा.खरात- कायकारी अिभयंता, पापु, डॉ.गोरे- पशुवै क य 
अिधकारी, जावळे- उपअिभयंता पापु, ी.सोनवणे- उपअिभयंता,िवदयुत, ी. दलीप 
धुमाळ -उपअिभयंता,िवदयुत, ी. शद-े उपअिभयंता, थाप य ी.वाईकर- उपअिभयंता 
थाप य , ी.र व  भोकरे- सहा.आरो यािधकारी, ी.पटेल- उ ान िनरी क, ी.कामत- 

सहा.उदयान िनरी क, ी.शेख- शाखाअिभयंता ,िवदयुत. 
 ------  
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े 
 खालील माणे सूचना मांडणेत आली- 
सूचक- मा.सदगु  कदम    अनुमोदक-मा.संजय काटे 
 
 आज द. ३०/६/२०१४ रोजी भरवलेली सभा गणसं येअभावी तहकूब क न ती द. 
२/७/२०१४ रोजी सकाळी ११.३० वाजता घेणेत यावी. 
    सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
      ---- 
मा.सभापती-  उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने आजची सभा गणसं येअभावी बुधवार  
                   दनांक  २/७/२०१४ रोजी सकाळी ११.३० पयत सभा तहकूब करणेत येत  
                   आह.े 
      ------- 
 
                                                                                        सही/- 
                                                                             (जम सोनाली पोपट) 
               सभापती 
                                                                                क े ीय सिमती 
                        पपरी चचवड महानगरपािलका 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                क े ीय कायालय 

कायपिञका मांक-३ 
सभावृ ांत 

( द.४/६/२०१४ व द.३०/६/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

 द.-  २/७/२०१४        वेळ -सकाळी ११:३० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क े ीय सिमतीची द. ३०/६/२०१४ ची 
तहकूब सभा बुधवार द.२/७/२०१४ रोजी सकाळी ११.३० वाजता क े ीय कायालयाचे 

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

१) मा.जम सोनाली पोपट                 सभापती 
२) मा. सौ.पानसरे अिमना महंमद 
३) मा.कदम सदगु  महादेव 
४) मा.िगता सुिशल मंचरकर 
५) मा. कैलास महादेव कदम 
६) मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
७) मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
८) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
९) मा.शेडगे  आशा सुखदेव  
१०)  मा.संजय केशवराव काटे 
 

    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.लटपटे- शासन अिधकारी, मा.खाबडे-
कायकारी अिभयंता, िवदयुत, मा.खरात- कायकारी अिभयंता, पापु, डॉ.गोरे- पशुवै क य 
अिधकारी, जावळे- उपअिभयंता पापु, ी.सोनवणे- उपअिभयंता,िवदयुत, ी. दलीप 
धुमाळ -उपअिभयंता,िवदयुत, ी. शद-े उपअिभयंता, थाप य ी.वाईकर- उपअिभयंता 
थाप य , ी.अकबर शेख- किन  अिभयंता िव, ी.र व  भोकरे- सहा.आरो यािधकारी, 
ी.पटेल- उ ान िनरी क, ी.कामत- सहा.उदयान िनरी क, ी.शेख- शाखाअिभयंता 

,िवदयुत. 
 ------  

 

  दनांक  ७/५ /२०१४ व द. २१/५/२०१४ रोजी झाले या सभेचा      (कायपिञका 
.२)   सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट 

केले.   

ठराव मांक-५७                                                         िवषय मांक-१                                                              
दनांक-  २/७ /२०१४     िवभाग- थाप य 

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                      अनुमोदक-मा.संजय काटे 
संदभ–मा.क े ीय अिधकारी यांचेकडील जा. . था/कमु/५५३/१४ द.२०/५/१४ 
         मा.क े ीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे- 
         प. च.मनपा क ेञीय कायालया या प रसरात ठक ठकाणी   वृ ारोपणासाठी ख े  
खोदणे व पोयटा माती भरणेकामी   र. .१०,००,०००/- ( अ री र. . दहा लाख फ ) चे 
पुवगणनपञकास  व  या माणे काम कर यास शासक य मा यता देणेत येत आह.े 
                                     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                          ----   
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
                                                                                                                                                            
                                   सही/- 
                                                                             (जम सोनाली पोपट) 
               सभापती 
                                                                                क े ीय सिमती 
                        पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क े ीय कायालय भोसरी २६  
जा. .क ेका/कािव/७५७ /२०१४  
द. १४ / ७ /२०१४    

                 
      

                                                                               
शासन अिधकारी तथा  

                                                                             सिचव (सभाशाखा) 
                                                                               क े ीय सिमती 
                                                                   पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

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