
पपरी चचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत [ कायपि का मांक 14 ] 

दनांक :   08/3/2017                                            वेळ : दुपारी 12.०० वा. 
----------------------------------------------------------------------------------- ------- ------------------------------  
     पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माहे माच  2017 ची मािसक सभा बुधवार दनांक 
08/3/2017 रोजी दु. 12.00 वाजता अ े ीय कायालयातील “राजमाता िजजाऊ सभागृह” येथे आयोिजत करणेत 
आली होती. सदर सभेस खालील स मा. सद य/सद या उपि थत होते. 
1. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव    सभापती 
2. मा. भारती फरांद े   सद या   
3. मा. जावेद रमजान  शेख   सद य  
4. मा. राज ूिमसाळ      सद य 
5. मा. नंदा िवकास ताकवण े   सद या    
6. मा. मोरे र महाद ूभ डवे   सद य 
7. मा. साद शे ी    सद य 
8. मा. बेबीनंदा राम भ डवे   वीकृत सद या  
 

तसेच  ीम. आशादेवी दुरगुड-े मा. े ीय अिधेकारी, ीम.रेखा गाडेकर– शासन अिधकारी तथा सिचव 
(सभाशाखा), ी. महादेव शद–ेसहा. आरो यािधकारी, ी. पी.जे.कदम – लेखािधकारी, ीम बाबर एल.एस. ीम 
मोमीन झेड.वाय., ी काळे एस.पी. – उपअिभयंता, ी वै  एस.आर., ी लवटे एस.एन., ी बंडगर एस.बी.  – 
किन  अिभयंता  इ. उपि थत होते.  
  मा. सभापती, ी. पांढरकर िनलेश यांनी उपि थत स मा. नगरसद य, नगरसद या व अिधकारी यांचे 
वागत क न सभा सु  करणेस अनुमती दली. 

 यानंतर मागील सभेचा सभावृ ांत [ द. 8/2/2017 कायपि का मांक 13 ] वाचून  कायम करणेत 
आला. 
 
ठराव मांकः- १०२     िवषय मांकः- १ 
दनांकः- ८/३/२०१७     िवभागः-आरो य  

सुचकः-मा. राज ूिमसाळ      अनुमोदकः- मा. साद शे ी   
 

संदभः- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  मांक अ ेका/आ2अ/कािव/320/2017  
       द. 4/3/2017 

         क शासनाने घोिषत केलेनुसार व छ भारत िमशन  [ नागरी ] अंतगत पपरी चचवड महानगरपािलके या 
अ े ीय कायालयाकडील भाग . 10, 18, 25 व 27 हगणदारी मु  जाहीर करणेस मा. भाग सिमतीने द. 
8/2/2017 रोजीचे भाग सिमती सभेत मा यता दली आहे. याबाबत थािनक वृ प ात [  द.ै पुढारी, द.ै पुणे 
िज हा सांज समाचार, द.ै काितब, सा. पपरी चचवड पवनेचा वाह, सा. काय चाललंय ?] जािहर कटन  िस द 
क न द. 28/2/2017  पयत सदर भागातील नाग रकां या सुचना/हरकती मागिवणेत आ या हो या. सदर 
कालावधीत कोण याही सुचना/हरकती ा  झाले या नाहीत. या तव  भाग मांक 10, 18, 25 व 27 हगणदारी 
मु  जाहीर करणेबाबत द. 8/2/2017 रोजीचे मा. भाग सिमतीने पारीत केलेले ठराव अंितम/कायम करणसे तसेच    
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता कायवाही  करणेस मा यता दे यात येत आहे   

सदरचा ठराव सवानुमते मंजूर करणेत आला. 



 
 

            यानंतर मा. सभापती ी. िनलेश पांढरकर यांनी सव उपि थतांच ेआभार मानून  तुतची सभा संप याचे 
जाहीर केले. 
 
                     

सही/- 
(िनलेश शंकरराव पांढरकर) 

सभापती 
अ भाग सिमती 

. अ ेका /11/कािव/1086/2017 
द. 10/03/2017 

          सही/-  
 शासन अिधकारी तथा 
  सिचव (सभाशाखा) 
   अ भाग सिमती 

                  िनगडी – ४४ 
 
 

ित,  
सव संबंिधत िवभाग        
 
 


