
पपरी चचवड महानगरपािलका  ,पपरी ४११०१८  
मा  .ड भाग सिमती  सभा  

कायपि का . १ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०९ /० ८ /२०१ ७                 वेळ  :दुपारी १.१५ वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका मा. ड भाग सिमती या माहे ऑग ट २०१७ ची िनयिमत 
मािसक सभा बुधवार दनांक ०९/०८/२०१७ रोजी दुपारी १.१५ वा. पपरी चचवड महानगरपािलके या 

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकर रामचं  पवळे सभागृहात आयोजीत कर यात आली होती. सदर 
सभेस खालील स मा. सद य उपि थत होत.े  

१) मा. कदम शिशकांत गणपत  सभापती 
२) मा. कामठे तुषार गजानन  सद य 
३) मा.च धे आरती सुरेश   सद या 
४) मा.क पटे सं दप अ ण   सद य  
५) मा.कुटे िनमला संजय    सद या 
६) मा. आंगोळकर सागर सुिनल  सद य 
७) मा. मुंढे उषा अंकुश   सद या 
८) मा.ममता िवनायक गायकवाड  सद या 
९) मा. बाप ूउफ श ु  िसताराम काटे      सद य  
१०) मा. लोखंडे चंदा राजू   सद या  
                ----------------- 

                
यािशवाय  ी. िसताराम देवचंद ब रे, . े ीय अिधकारी, शासन अिधकारी तथा सिचव,  ड 

भाग सिमती, हे उपि थत होते.   
------- 

 
        यानंतर नविनवािचत सभापती मा.कदम शिशकांत गणपत यांचे अ य तेखाली िवषयपि केवरील 
इतर िवषयांवर  खालील माणे  मंजूरी देणेत आली. 
 
ठराव .२                                                                                      िवषय . २ 
दनांक  ०९ /०८ /२०१७                                                                   िवभाग – शासन 

सुचक – मा. ममता िवनायक गायकवाड                                   अनुमोदक– मा. आरती सुरेश च ध े
संदभ – मा. ममता िवनायक गायकवाड यांचा दनांक ०९/०८/२०१७ रोजीचा ताव 

  



 ड भाग सिमतीची मािसक सभा येक मिह या या पिह या शु वारी दुपारी १२.०० वा. ड 

े ीय कायालय येथील छ पती शा  महाराज सभागृह येथे आयोजीत करणेचे तावास मा यता देणेत येत 
आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मंजुर झाला.  

                                          ------ 
 

            वरील माणे सभेचे कामकाज होऊन नविनवािचत सभापती मा.कदम शिशकांत गणपत यांनी सव 
उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केले. 
 

                                                                                 सही/- 
     (कदम शिशकांत गणपत) 
            सभापती 
ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 

                                                                                  रहाटणी ४११०१७ 
 
                                                                                         सही/- 

मांक – ड/१३/कािव/३६/२०१७                              शासन अिधकारी तथा सिचव, 
दनांक –   ०४/०९/२०१७                                                    (सभाशाखा), 

                                                                                     ड भाग सिमती 
 
 
 

 

 

 
 

 
 


