
[Type text] 
 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 
                  ड भाग सिमती, 
                   कायपि का .३ 
                    सभावृ ांत 

दनांक  ०६/०६/२०१४                       वेळ दुपारी ११.४५ वाजता 
 
  पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुन २०१४ ची मािसक सभा 
शु वार  द. ०६/०६/२०१४ रोजी दुपारी ११.४५ वाजता ड ेि य कायालया या छ पती शा  
महाराज सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस पुढील माणे स मा.सद य उपि थत 
होते. 
१.  मा. ीमती आरती च धे                         अ य , 
२. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे            सद य 
३. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
४. मा. ीम. िवमल काळे              सद य 
५. मा. ी. बापू उफ श ु  िसताराम काटे               सद य 
६. मा. ीम. जवळकर वैशाली रा ल   सद य 
 
  यािशवाय मा.पी.एच.झुरे, भाग अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी, 
सिचव,सभा शाखा, मा.गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. च हाण एस.एस. कायकारी 
अिभयंता िवदयुत मा. र पारखी, उपअिभयंता थाप य,मा.र व  पवार, उपअिभयंता जलिनसारण 
िवभाग, मा. ही.के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी इ यादी अिधकारी उपि थत होते. 
  सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास 
सु वात केली. तदनंतर मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे, सद य यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 

आज दनांक ६/६/२०१४ रोजीची सभा मा. ाम िवकास मं ी कै. ी.गोपीनाथजी मुंडे यांचे 
अपघाती िनधन झा याने यांना दांजली वा न तहकुब करणेत यावी व सदरची तहकुब सभा 
दनांक ०४ /०७ /२०१४ रोजी सकाळी ११.४५ वाजता  आयोिजत करणेत यावी. 

सदर सुचनेस मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड सद य यांनी अनुमोदन दले. 
तदनंतर मा.अ य  यांनी आज दनांक ०६/०६/२०१४ रोजीची भाग सिमतीची सभा 

दनांक ०४/०७/२०१४ रोजी सकाळी ११.४५  वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केले.  
                        सही/-    
                                                                             (आरती च धे ) 
                                                                      सभापती 
                                                                     ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                            रहाटणी ४११०१७ 

मांक – ड/१३/कािव/५५ /२०१४ 
दनांक –  ०७/०७/२०१४                                                                                                                  

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

 
 
 
 
 
 

  
 
 
                 



[Type text] 
 

 

               पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 
ड भाग सिमती, 
कायपि का .३ 

सभावृ ांत 
दनांक  ०४/०७/२०१४                       वेळ दुपारी ११.४५ वाजता 

  पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुन २०१४ ची द. ६/६/२०१४ 
रोजीची तहकुब  सभा शु वार  द. ०४/०७/२०१४ रोजी दुपारी ११.४५ वाजता ड ेि य 
कायालया या छ पती शा  महाराज सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस 
पुढील माणे स मा.सद य उपि थत होते. 
१.  मा. ीमती आरती च धे                         अ य , 
२. मा. ी. नांदगुडे िवलास एकनाथ                     सद य 
३. मा. ी. चाबुक वार गौतम सुखदेव  सद य 
  यािशवाय मा.पी.एच.झुरे, भाग अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी, 
सिचव,सभा शाखा, मा.गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. च हाण एस.एस. कायकारी 
अिभयंता िवदयुत मा. र पारखी, उपअिभयंता थाप य,मा.र व  पवार, उपअिभयंता जलिनसारण 

िवभाग, मा. ही.के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी इ यादी अिधकारी उपि थत होते. 
  सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास 
सु वात केली. तदनंतर मा. ी.चाबुक वार गौतम सुखदेव, सद य  यांनी  पुढील माणे सुचना मांडली. 
आज दनांक ४/७/२०१४ रोजीची सभा गणसं या अभावी  तहकुब करणेत यावी व सदरची तहकुब सभा 
दनांक  १४/०७ /२०१४ रोजी दुपारी  १२.०० वाजता  आयोिजत करणेत यावी. 

सदर सुचनेस मा. ी. िवलास एकनाथ नांदगुडे , सद य यांनी अनुमोदन दले. 
तदनंतर मा.अ य  यांनी आज दनांक ०४/०७/२०१४ रोजीची भाग सिमतीची सभा दनांक 
१४/०७/२०१४ रोजी दुपारी १२.००  वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केले.  
                                  सही/- 

                                                          (आरती च धे ) 
                                                  सभापती 

                                                             ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                              रहाटणी ४११०१७ 

मांक – ड/१३/कािव/५६ /२०१४ 
दनांक –  ०७/०७/२०१४                                                   

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



[Type text] 
 

 

                पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 
                                                      ड भाग सिमती, 
                                                     कायपि का .३ 
                                                       सभावृ ांत 
दनांक  १४/०७/२०१४                       वेळ सकाळी ११.४५ वाजता 

  पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुन २०१४ ची द. 
०६/०६/२०१४ रोजीची तहकुब  सभा सोमवार  द. १४/०७/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता ड 

ेि य कायालया या छ पती शा  महाराज सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस 
पुढील माणे स मा.सद य उपि थत होते. 
१.  मा. ीमती आरती सुरेश च धे                       अ य , 
२. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे            सद य 
३. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
४. मा. ीम. िवमल रमेश काळे             सद य 
५. मा. ी. बापू उफ श ु  िसताराम काटे               सद य 
६. मा. ीम. वैशाली रा ल जवळकर  सद य 
७. मा. ी. गौतम सुखदेव चाबुक वार  सद य 
८.मा. ीम. सुिनता राजेश वाघेरे   सद य 

९.मा. ी. भाकर नामदेव वाघेरे   सद य 
१०.मा. ीम. उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  सद य 
११.मा. ी. मोद रघुनाथ ता हणकर  सद य 
१२. मा. ीमती िनता िवलास पाडळे  सद य 
१३.मा. ीमती अिनता म छ  तापक र  सद य 
१४.मा. ी. िवलास एकनाथ नांदगुडे   सद य 
१५.मा. ीमती. िशतल िव ल उफ नाना काटे  सद य 
१६,मा. ीमती शकंुतला भाऊसाहेब धराडे  सद य 
 १७.मा. ी. राज  गणपत जगताप   सद य 
  यािशवाय मा.पी.एच.झुरे, भाग अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी, 
सिचव,सभा शाखा, मा.गुलाब दांगट, कायकारी अिभयंता थाप य, मा. देशमुख, उपअिभयंता िवदयुत मा. 
र पारखी, मा. सोनवणे, मा. ओहोळ, उपअिभयंता थाप य,मा.र व  पवार, उपअिभयंता जलिनसारण 
िवभाग, मा. फा क शेख, उपअिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग, मा. ही.के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी 
इ यादी अिधकारी उपि थत होते. 
  सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास 
सु वात केली. 

तदनंतर मा.अ य  यांनी दनांक ०६/०६/२०१४ रोजीचे भाग सिमती सभेची कायपि का 
.३, द. ७/३/२०१४ व द. ९/५/२०१४, कायपि का .१ द. २८/४/२०१४ तसेच कायपि का 
.२ दनांक ९/५/२०१४ व द. १९/५/२०१४ रोजीचे बैठक चे सभावृ ांत कायम करणेत येऊन  

बैठक संपलेचे जाहीर केले.  
                                                                             सही/- 

                                                           (आरती च धे ) 
                                                    सभापती 

                                                             ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                              रहाटणी ४११०१७ 

मांक – ड/१३/कािव/६२/२०१४                                                 सही/-                   
दनांक-  ३१/०७/२०१४                                             शासन अिधकारी तथा  सिचव  

                                                                                         (सभाशाखा) 
                                                                                      ड भाग सिमती              


