
              पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . १४ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०५/०२/२०१६                                                                   दुपारी १.०० वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची िवशेष सभा शु वार दनांक 
०५/०२/२०१६ रोजी दुपारी १.०० वा. 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. अ ण मदन टाक    सभापती 
२.      मा. ीमती उषा संजोग वाघेरे (पाटील)  सद या 
३.   मा. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
४.      मा. ीमती अिनता म छ  तापक र  सद या 
५. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे  सद या  
६. मा. ीमती आरती सुरेश च धे   सद या 
७. मा. ी.बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
८. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
९.  मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर  सद या  
१०.     मा. राज  गणपत जगताप   सद य  
    खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
१. मा. ी. िशवाजी तुकाराम पाडुळे  
२. मा. ी. सागर खंडू कोकण े
३. मा. ी. धनंजय गणपत मोिहते 

                           ------------------ 
     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 

तथा सिचव, सभा शाखा, मा. मोद भासे,  कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. संदेश च हाण 
कायकारी अिभयंता िव ुत ,मा. दीप पुजारी, कायकारी अिभयंता, झोिनपू, मा. िनतीन देशमुख, 
उपअिभयंता, िव ुत, मा. एल.बी. जाधव, मा. िवनय ओहोळ, मा. एस. वाय. पाटील, उपअिभयंता, 
थाप य,मा. रव  पवार, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. भाऊसाहेब साबळे, उपअिभयंता, 

पाणीपुरवठा, मा. डॉ. सतीश गोरे, पशू वै क य अिधकारी,मा. सुरेश आ हाळे, लेखािधकारी, मा. 
िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी,  मा.एस.एस. गायकवाड,मु य आरो य िनरी क, मा. िनलेश 
दाते, मा. एस.पी. मोरमारे, मा. संकेत पावरा, किन  अिभयंता,  पाणीपुरवठा, मा. रोकडे जयवंत, मा. 



वाकोडे ए.एम., मा. इदे ए.के. किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. ि ह. ए. पाडवी, किन  अिभयंता, 
िव ुत,मा. आनंद नायडू, किन  अिभयंता, झोिनपू / थाप य, मा. ही.पी. सोनवणे, किन  अिभयंता, 
थाप य,  मा. गोसावी, उ ान िनरी क, मा. एस.के. माळी,  मा. ए.सी. सोनवण,े एस.एच. चौहान, 

आर. एम. सौदाई, एस.ए. पाटील, आरो य िनरी क, मा. ड गरे, समुह संघटक, नागरव ती िवभाग, 
मा.डी.डी.सटाले,उ ान सहा यक,  इ. अिधकारी उपि थत होते.  

सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास 
सु वात केली.  
 शासन अिधकारी त था सिचव, यांनी कायपि केवरील िवषय मा. अ य  यांचे मा यतेने 
बैठक त सादर केला. 
 

ठराव .  ३५                                                                              िवषय . १ 
दनांक: ०५/०२/२०१६                                                                 िवभाग : शासन िवभाग 

      संदभ : ड ेि य  अिधकारी यांचेकडील ताव . ड /े३/कािव/५३/१६ द. ०१/०२ /२०१६ 
 
ड ेि य कायालयाकडील सन २०१५-१६ चे सुधारीत व सन २०१६-१७ 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. अ य ा यांनी सव उपि थतांचे आभार मानुन ड भाग सिमतीची दनांक 
५/०२/२०१६ रोजीची िवशेष  भाग सिमती बैठक चे कामकाज संप याचे जाहीर केले.  

                                                                                 

                                                                                सही/- 
                                                                                   (अ ण मदन टाक) 
                                                                                      सभापती 
                                                                         ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                                     रहाटणी ४११०१७             
  

                                                                                    सही/- 
                                                                               शासन अिधकारी तथा  
                                                                                  सिचव, सभाशाखा 
 मांक – ड/१३/कािव/१८२ /२०१६                         ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
  दनांक –  ०९ /०२/२०१६                                              रहाटणी, पुण-े१७ 


