
 
 

         पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- १८. 

मा.ह भाग िवशषे सभा 

कायपि का माकं – ०९ 
सभावृ ातं  

दनाकं –   २२/०१/२०२०          वळे – दपुारी –१२.००वा. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 पपरी िचचवड महानगरपािलके या मा. ह भाग सिमतीची िवशषे सभा दनाकं २२/०१/२०२० रोजी 
दपुारी     १२.०० वा  ह े ीय कायालयातील प.ंदीनदयाळ उपा याय  सभागृहाम ये आयोिजत करणते आली 
होती. सदर सभेस खालील माण ेमा.नगरसद य/नगरसद या उपि थत होते.  

१) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत - सभापती 

२) मा. बनसोड ेराजू िव नाथ - सद य 
३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत - सद या 
४) मा.राजापरेु माधवी राज  - सद या 
५) मा.चौघुले सीमा द ा य  - सद या 
६) मा.संतोष बबन कांबळे  - सद य 
७) मा. थोरात ाने र मुरलीधर - ि वकृत सद य 

     ५) मा.काटे अिनकेत राज   - नामिनदशीत  सद य 
     ६) मा.लांडग ेकुणाल दशरथ  - नामिनदशीत  सद य 
  
 यािशवाय े ीय अिधकारी ी.संदीप खोत, ी. ीकांत कोळप, शासन अिधकारी, ी. दलीप धुमाळ, 

िव ुत िवभाग, ी.रामे र मोहाडीकर- उपअिभयंता जलिन:सारण, ी.िवजय सह भोसले उपअिभयंता  

थाप य, ी.धनंजय गवळी - उपअिभयंता  थाप य, ी.हमंेत पणुतांबेकर- उपलेखापाल, ी.भंडारी 

एन.जी.क.अिभयंता, ी.दागंड े एस.पी. क.अिभयंता, ी.मह  के. दवेरे- क. अिभयंता, ी.जाधव अजय, मु य 

आरो य िनरी क, ी.मोर चं कांत आनंदा- . उपअिभयंता पाणीपुरवठा, ी.बनसोड े एस.पी.क..अिभयंता ह े

उपि थत होत े

---------- 
मा. सभापती – सव स मा सद य व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत क न  सभेस सु वात करणेत यते आह.े 

े ीय अिधकारी तथा सिचव :  दनांक   २२ /०१/२०२० रोजीचे िवशषे  सभेचे कामकाज सु  कर यास मा यता 

िमळावी.  

     ---------   
ठराव क. १२      िवषय .-  १ 
दनाकं –    २२/०१/२०२०    िवभाग – लेखा 

सचुक – मा. राजापरेु माधवी राज    अनमुोदक -  मा.चौघलु ेसीमा द ा य  

सदभं – मा. े ीय अिधकारी यंचे प  . ह ेका/लेखा/कािव/१४२/२०२०, द. १८/ ०१/२०२०  
          चा ताव.                           . 



 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २९ (अ) मधील कलम (७) चे पोटकलम 
(ब) नुसार अवलोकनाथ सादर केलेल े पपरी चचवड महानगरपािलका  ह े ीय कायालयाच े सन 

२०१९ -२०२० चे सुधारीत व सन २०२०- २०२१ चे मूळ अंदजप काचे अवलोकन  करणेत आले.   
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         ---------- 

मा.सभापती – मा.सव नगरसेवक, अिधकारी/कमचारी सवच िमट गला उपि थत रािहले याब ल सवाच े
आभार मानतो व िमट ग संपली असे जािहर करतो. 
  
             सही/- 

अंबरनाथ चं कातं काबंळे 
सभापती ह भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
कासारवाडी- ३४. 

जा. .ह ेका/कािव/ १४७/२०२०                                                                                                                             
दनांक –   २२/०१/२०२०           

               सही/- 
शासन अिधकारी तथा सिचव 

     ” ह”   े ीय कायालय 

त – सव संबधंीत शाखा मुख व शाखािधकारी                                िपपरी चचवड महानगरपािलका 

यांचेकड ेपुढील यो य या कायवाहीसाठी सादर.      कासारवाडी – ३४. 

 

 

 

 


