िपं परी िचं चवड महानगरपािलका, िपं परी४११०१८
मा. फ भाग सिमती
कायपि का मां क – ५
सभावृ ां त
िदनां क – ०४/१२/२०१७
वेळ : स. ११.३०
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िपं परी िचं चवड महानगरपािलके या मा. फ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार िदनां क ०४/१२/२०१७ रोजी स.
११.३० वा. फ भाग कायालयाचे राजष शाह महाराज सभागृ हाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील स मा.
सद य उपि थत होते.
१.
मा.अि नी िभमा बोबडे
सभापती
२.
मा.कुं दन अं बादास गायकवाड
सद य
३.
मा.योगीता ाने र नागरगोजे
सद य
४.
मा.सं जय बबन नेवाळे
सद य
५.
मा.पौिणमा रिवं (आ पा) सोनवणे
सद य
६.
मा.सं गीता (नानी) भाकर ता हाणे
सद य
७.
मा.पं कज द ा य भालेकर
सद य
८.
मा.घोलप कमल अिनल
सद य
९.
मा.उ म काश कदळे
सद य
१०.
मा.पवळे सु मनताई मधु कर
सद य
११.
मा.िचखले सिचन तु काराम
सद य
2.
यािशवाय खालील अिधकारी / कमचारी उपि थत होते

ी. मनोज लोणकर, . े ीय अिधकारी, ीमती भावती गाडेकर, शासन अिधकारी, ी सतीश इं गळे, कायकारी
अिभयं ता ( था.), ी िवण घोडे, कायकारी अिभयं ता (िव.), डॉ सतीश गोरे , पशु वैदयक य अिधकारी, ी शहाजी गायकवाड,
उपअिभयं ता ( था.), ी एस बी वाघमारे , उपअिभयं ता ( था.), ी सं जय तु पसाखरे, उपअिभयं ता (पापु .), ी अशोक अडसु ळ,े
उपअिभयं ता (िव.), ी हनु मं त िशं दे उपअिभयं ता (जिन.), ी िवजय जाधव, उपअिभयं ता, था.उ ान, ी ख े मोहन,
उपअिभयं ता, (झोिनपु .), ी पी. एस. गायकवाड, उदयान िनरी क, ी ए. आर. ह रचं ,े सहा यक उदयान िनरी क, ी ई. एच.
बं डवल, हॉट सु परवायझर, ी गायकवाड जे. जे. मु य आरो यिन र क हे उपि थत होते.
िवषय – िद.४/१२/२०१७ चे मािसक भाग सिमती सभेस सभापती नेमणू क बाबत.
िद.४/१२/२०१७ रोजी होणा-या मा. भाग सिमती मािसक सभेस सभापती मा. साधना अं कुश मळे कर अनु पि थत अस याने
सदर सभेचे सभापती मा.अि नी बोबडे यां ची िनवड करणेत येत आहे.
सु चक – मा. उ म काश कदळे

अनु मोदक – पं कज द ा य भालेकर
खालील माणे सु चना मां डणेत आली.

सु चक – मा.अि नी िभमा बोबडे

अनु मोदक – मा.योगीता ाने र नागरगोजे

मा.आमदार ल मणभाऊ पां डु रं गजगताप यां या मातो ी व. चं भागा (नानी) पां डु रं गजगताप यां चे िद.३०/११/२०१७ रोजी
िनधन झा याने यां ना दां जली अपण कर यात येवू न मा. अि नी िभमा बोबडे यां नी उप थीतां चे वागत क न सभेचे कामकाजास
सु करणेस अनु मती िदली.
मा. सभापती व उप थीत स मा. सद यां चे सं मतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले.

(कृ पया मागे पहा)

िवषय . १ -

यमु नानगर िनगडी भाग . १३ से नं २२ मधील िपं परी िचं चवड महानगरपािलका दवाखाना याला सािव ीबाई
योितबा फु ले असे नामकरण करणेबाबत व यमु नानगर िनगडी भाग . १३ से नं २२ मधील िपं परी िचं चवड
महानगरपािलका दवाखाना येथे वेश दाराला सािव ीबाई योितबा फु ले अशी कमान उभी क न कमानीला
सािव ीबाई योितबा फु ले असे नामकरण करणेबाबत.
मा.सिचन तु काराम िचखले व मा. सु मनताई मधु कर पवळे यां चा ताव
मा. उ म काश कदळे व मा. कमल अिनल घोलप यां चा ताव

िवषय .२ -

यमु नानगर िनगडी भाग . १३ मधील सािव ीबाई योितबा फु ले सभागृ हा या वेश दाराला सािव ीबाई योितबा
फु ले अशी कमान उभी क न कमानीला सािव ीबाई योितबा फु ले असे नामकरण करणेबाबत.
मा.सिचन तु काराम िचखले व मा. सु मनताई मधु कर पवळे यां चा ताव.
मा. उ म काश कदळे व मा. कमल अिनल घोलप यां चा ताव.

िवषय .३ -

भाग .१३ यमु नानगर येथील र ना हॉ पीटल व साई मं िदर क म नं ६ येथील वाचनालयाम ये गैर कार होत
अस याने तेथील र यावरील सावजिनक वाचनालये थाप य िवभागामाफत काढू न टाकणेबाबत.
मा.सिचन तु काराम िचखले व मा. सु मनताई मधु कर पवळे यां चा ताव.
मा. उ म काश कदळे व मा. कमल अिनल घोलप यां चा ताव.
------------------------------

िवषय - १
िदनां क - ४/१२/२०१७
सु चक - मा.सिचन तु काराम िचखले
सु चक - मा. उ म काश कदळे

ठराव . -३
िवभाग – अनु मोदक – मा. सु मनताई मधु कर पवळे
अनु मोदक – मा. कमल अिनल घोलप

यमु नानगर िनगडी भाग . १३ से नं २२ मधील िपं परी िचं चवड महानगरपािलका दवाखाना याला “ सािव ीबाई
योितबा फु ले ” असे नामकरण करणे व यमु नानगर िनगडी भाग . १३ से नं २२ मधील िपं परी िचं चवड महानगरपािलका
दवाखाना येथे वेश दाराला सािव ीबाई योितबा फु ले अशी कमान उभी क न कमानीला सािव ीबाई योितबा फु ले असे
नामकरण करणे.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला.
--------------िवषय
िदनां क
सु चक
सु चक

-२
- ४/१२/२०१७
- मा.सिचन तु काराम िचखले
- मा. उ म काश कदळे

ठराव . -४
िवभाग – अनु मोदक – मा. सु मनताई मधु कर पवळे
अनु मोदक – मा. कमल अिनल घोलप

यमु नानगर िनगडी भाग . १३ मधील सािव ीबाई योितबा फु ले सभागृ हा या वेश दाराला सािव ीबाई योितबा फु ले
अशी कमान उभी क न कमानीला “ सािव ीबाई योितबा फु ले ”असे नामकरण करणे.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला.
---------------

िवषय
िदनां क
सु चक
सु चक

-३
- ४/१२/२०१७
- मा.सिचन तु काराम िचखले
- मा. उ म काश कदळे

ठराव . - ५
िवभाग – अनु मोदक – मा. सु मनताई मधु कर पवळे
अनु मोदक – मा. कमल अिनल घोलप

भाग .१३ यमु नानगर येथील र ना हॉ पीटल व साई मं िदर क म नं – ६ येथील वाचनालयाम ये गैर कार होत अस याने
तेथील र यावरील सावजिनक वाचनालये थाप य िवभागामाफत काढू न टाकणेबाबत.
सदर ठराव सव नु मते मा य झाला.
--------------यानं तर मा .सभापती यां नी सभा सं प याचे जािहर के ले.

सही/(अि नी िभमा बोबडे)
सभापती
फ भाग सिमती िनगडी,

िपं परी िचं चवड महानगरपािलका
फ े ीय कायालय,िनगडी ४४
.फ ेका/सभा/कािव/११५७/२०१७
िदनां क. ८/१२/२०१७
सही/शासन अिधकारी
तथा
सिचव ( सभाशाखा )
त – सव सं बं िधत शाखा मु ख व शाखािधकारी यां चेकडे
पु ढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.

