
 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .१८) 
 

दनांक : ०३/०९/२०२१     वेळ: सकाळी ११.०० वाजता 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे स टबर २०२१ ची मािसक सभा 

शु वार दनांक  ०३/०९/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ भाग कायालयाचे  “संत ाने र 
महाराज”  सभागृहाम ये  आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य/ 
नगरसद या उपि थत होते. 

 

१) मा.डोळस िवकास हरी ं   - सभापती 
२) मा.बारसे ि यांका िवण    - सद या 
३) मा.अिजत दामोदर ग हाण े - सद य 
४)  मा.फुगे िभमाबाई पोपट  - सद या 

 

 या िशवाय ी.राजेश आगळे - े ीय अिधकारी, ी ी.देव ा ग टुवार-कायकारी अिभयंता 
थाप य, ी.एम.एम.च हाण- कायकारी अयंता िव ुत, .नाना मोरे- शासन अिधकारी,  ी.वसंत उगल-े

लेखािधकारी, ीम.लता बाबर- उपअिभयंता िव ुत, ी.सुिनल पाटील, ी. िशवराज वाडकर - 
उपअिभयंता थाप य, ी. िवजय वाईकर-उपअिभयंता जल िन:सारण., ी.राजेश नंदलाल भाट – 
सहा.आरो यािधकारी, ी.डी.डी.ढवळे- कायालय अिध क तथा अित मण पथक मुख, 

ी. ही.एम.ताकवले- किन  अिभयंता थाप य, ी.ए.पी.म ासी-मलेरीया िनरी क, ी.महाकाळ ए.के.-
डा पयवे क, ी.एस.डी.बुचडे-उ ान सहा यक, ी.डी.एम.आढळे-उ ान पयवे क इ यादी 

अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सुचक: मा. िभमाबाई फुग े   अनुमोदक: मा.अिजत ग हाणे   
 

सिमतीची मािसक सभा कोरम अभवी तहकूब करणेत यावी. 
 

मा.सभापती: आज होणारी भाग सिमतीची मािसक सभा कोरम अभावी दनांक ०१/१०/२०२१  
                 रोजी सकाळी ११.०० वा. पयात तहकूब कर यात येत आहे.  

 
 

सही/- 
 (िवकास डोळस) 

सभापती 
इ भाग सिमती                                 

 
सही/- 

जा. .इ ेका/ ४/कािव/ ३९ /२०२१ 
 दनांक :   ०३ / ०९ /२०२१ 

(नाना मोरे) 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी. 



 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

सभावृ ांत  
(कायपि का .१८) 

 

दनांक : ०१/१०/२०२१     वेळ: सकाळी ११.०० वाजता 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे स टबर २०२१ ची दनांक  

०३/०९/२०२१  रोजी तहकुब करणेत आलेली मािसक सभा शु वार दनांक ०१/१०/२०२१ रोजी 
सकाळी ११.०० वाजता इ भाग कायालयाचे  “संत ाने र महाराज”  सभागृहाम ये  आयोिजत करणेत 
आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य/ नगरसद या उपि थत होते. 

 

१) मा.डोळस िवकास हरी ं   - सभापती 
२) मा.सागर बाळासाहेब गवळी - सद य 
३) मा.बारसे ि यांका िवण    - सद या 
४) मा.अिजत दामोदर ग हाण े - सद य 
५)  मा.फुगे िभमाबाई पोपट  - सद या 
६) मा. अड.िनतीन ाने र लांडगे - सद य  

 

 या िशवाय नाना मोरे- शासन अिधकारी, ी ी.देव ा ग टुवार-कायकारी अिभयंता थाप य, 
ी.एम.एम.च हाण- कायकारी अयंता िव ुत,  ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी, ीम.लता बाबर- 

उपअिभयंता िव ुत, ी.एल.बी.जाधव, ी.सुिनल पाटील उपअिभयंता थाप य, ी. िवजय वाईकर-
उपअिभयंता जल िन:सारण, ी. दनेश फाटक-उपअिभयंता पाणीपुरवठा, ी.र ाकर कुलकण -किन  
अिभयंता पाणीपुरवठा, ी.राजेश नंदलाल भाट – सहा.आरो यािधकारी, ी.डी.डी.ढवळे- कायालय 
अिध क तथा अित मण पथक मुख, ी. ही.एम.ताकवले- किन  अिभयंता थाप य, ी.महाकाळ 
ए.के.- डा पयवे क, ी.एस.डी.बुचडे-उ ान सहा यक, ी.डी.एम.आढळे-उ ान पयवे क, ी.तापक र 
बी.के. हॉट .पयवे क इ यादी अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

 मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/ सद या व अिधकारी यांचे वागत क न सभा सु  
करणेस अनुमती दली.  
 

अ) दनांक ०५/०३/२०२१ रोजी तहकुब करणेत आले या व दनांक १३/०८/२०२१ रोजी घेणेत 
आले या माहे   माच २०२१ चे मािसक सभेचा सभवृ ांत (कायपि का .१७) कायम करणते 
आलेचे मा.सभापत नी कट केले. 

 

उपि थतांचे आभार  क न सभापत नी सभा संप याचे जाहीर केले. 
सही/- 

(िवकास डोळस) 
सभापती 

इ भाग सिमती                                 
 

सही/- 
जा. .इ ेका/ ४/कािव/  ४१ /२०२१ 
 दनांक : १२ / १०  /२०२१ 

(नाना मोरे) 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी. 


