
                     पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ८ 
                                             सभावृ ांत 
दनांक: १२ /०२/२०१८                                                         दुपारी २.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची िवशेष सभा सोमवार दनांक १२/०२/ 
२०१८ रोजी दुपारी २.००वा. ड ेि य कायालया या “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे 
आयोजीत कर यात आली होती. सदर सभेस खालील माणे स माननीय सद य उपि थत होते.  
 

१) मा. कदम शिशकातं तगणपत  सभापती 
२) मा. दशल ेरेखा राजेश   सद या 
३) मा. कलाटे रा ल तानाजी   सद य 
४) मा. ीमती ममता िवनायक गायकवाड सद य 
५) मा.कामठे तुषार गजानन            सद य 
६) मा. च धे आरती सुरेश   सद या 
७) मा.क पटे सं दप अ ण   सद य 
८) मा. बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
९) मा.कुटे िनमला संजय   सद या 
१०) मा. आंगोळकर सागर सुिनल  सद य 
११) मा. मुंढे उषा अंकुश   सद या 

               १२) मा. लोखंडे चंदा राजू   सद या 
                           ------------------ 

 या िशवाय, मा. ीमती ि मता झगडे, े ीय अिधकारी, तथा सिचव सभा शाखा, मा. संदेश 

च हाण, कायकारी अिभयंता, िव ुत, मा. माधव सोनवण,े उपअिभयंता, िव ुत, मा. सुयकांत मोिहते, 

उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. अशोक बोनगीर लेखािधकारी ,मा.सं या वाघ, उपअिभयंता, मा.  

िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. अजय जाधव, मा. एस.एस. गायकवाड,  मु य आरो य 
िनरी क, मा. महेश कावळे, मा. भालेराव यु.एस., किन  अिभयंता, िव ुत, मा. रोकडे जयवंत, 
किन  अिभयंता जलिन:सारण, मा. िवजय सोनवण े , किन  अिभयंता, थाप य,  मा. वीण धुमाळ, 
मा. एस.यु. कुतवळ, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा  इ यादी अिधकारी उपि थत होते.  
                                         ----------- 
 



 
सभे या सु वातीस मा.सभापती यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास 

सु वात केली.  
 े ीय अिधकारी  यांनी कायपि केवरील िवषय मा. सभापती  यांचे मा यतेने बैठक त सादर 
केला. 
 

िवषय . १                                                                                   ठराव .  १९ 
दनांक: १२ /०२/२०१८                                                                िवभाग : लेखा िवभाग 

    संदभ : ड ेि य अिधकारी यांचेकडील ताव . ड े/३/कािव/ १६५ /१८ द. ०८/०२/२०१८ 
 

      ड ेि य कायालयाकडील सन २०१७-१८ चे सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मुळ 
अंदाजप क मा. भाग सिमतीसमोर अवलोकनाथ सादर करणेत आले. सदर तावास ड भाग 
सिमती सव सद यांनी मा यता दली.  
 

सदरचा ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                                       --------------- 
 

तदनंतर मा. सभापती यांनी सव उपि थतांचे आभार मानुन ड भाग सिमतीची दनांक 
१२/०२/२०१८ रोजीची िवशेष  भाग सिमती बैठक चे कामकाज संप याचे जाहीर केले.  

 

                                                                                      सही/- 

                                                                                     (शिशकांत गणपत कदम) 
                                                                                            सभापती 
                                                                                ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                                       रहाटणी ४११०१७ 
  
                                                                                             सही/- 
                                                                                   शासन अिधकारी तथा 
                                                                                     सिचव, सभा शाखा 

मांक – ड/१३/कािव/ ७५  /२०१८                             ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
दनांक –  १५/०२/२०१८                                                     रहाटणी, पुण-े१७ 


