
                                                          पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                           ड ेि य कायालय, रहाटणी, १७ 
                           जा. .ड/१३/कािव/ २४ /२०१४, 
                         दनांक  ०४ /०३/२०१४ 
 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
  िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का .३ 
    दनांक  ०७/०३/२०१४ 
महोदय, 
 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची मािसक सभा ड 
ेि य कायालयाचे छ पती शा  महाराज सभागृहाम ये शु वार दनांक 

०७/०३/२०१४ रोजी  दुपारी  १२.०० वाजता आयोिजत केलेली आहे. 
 

  सोबत जोडले या कायपि के माणे कामकाज कर यात येईल. सदर 
सभेस आपली उपि थती ाथिनय आहे. 
 कळावे, 
 

                                                                              आपला िव ासू, 
                                                            सही/- 
                                             शासन अिधकारी, 
                                            ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
                                                       रहाटणी, पुणे-१७ 

सोबत - कायपि का .३,  
दनांक ०७/०३/२०१४ 



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

 
दनांक  ०७/०३/२०१४     वेळ दुपारी १२.०० 

वाजता. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  मािसक सभा शु वार  
दनांक ०७/०३/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता रहाटणी येथील ड ेि य 

कायालयाचे छ पती शा  महाराज सभागृहाम ये आयोिजत केलेली आहे. 
सभेम ये खालील माणे कामकाज होईल.  
 

अ) मागील कायप ीका मांक ०२ , दनांक २१/०२/२०१४, रोजी या सभेचा  
सभावृ ांत कायम करणे. 
 
िवषय :- १. मा.अ य  यांचे मा यतेने येणारे ऐनवेळचे िवषय. 
 
 
           सही/- 
                                                   शासन अिधकारी, 
                                                    ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
                                                         रहाटणी, पुणे-१७ 
जा. .ड/१३/कािव/२३/२०१४ 
दनांक  ०४ /०३/२०१४  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

     सभावृ ांत 
दनांक  ०७/०३/२०१४     वेळ दुपारी १२.०० वाजता 

 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार  द. 
०७/०३/२०१४ 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.अिनता तापक र    अ य , 
२. मा .िवमल काळे    सद या 
३. मा. आरती च धे    सद या 
४. मा.वैशाली जवळकर    सद या 
 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 याधीकारी 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.आरती च धे यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 

आज दनांक ७/३/२०१४ रोजीची सभा गणसं या अभावी तहकुब करणेत यावी व सदरची 
तहकुब सभा दनांक  ०९ /०५ /२०१४ रोजी सकाळी ११.४५ वाजता  आयोिजत करणेत 
यावी. 

सदर सुचनेस मा.िवमल काळे यांनी अनुमोदन दले.. 
तदनंतर मा.अ य  यांनी आज दनांक ७/३/२०१४ रोजीची भाग सिमतीची सभा दनांक 

०९/०५/२०१४ रोजी सकाळी ११.४५  वाजेपयत तहकुब करणंत येत अस याचे कट केले.  
              सही/- 

( अिनता म छ  तापक र ) 
सभापती 

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

मांक – ड/१३/कािव/ ४६ /२०१४ 
दनांक –  ०९/०५/२०१४            

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

 



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

दनांक ७/३/२०१४ रोजीची तहकुब सभा) 
सभावृ ांत 

दनांक  ९/०५/२०१४     वेळ  सकाळी ११.४५  वाजता 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची मािसक तहकुब  सभा शु वार  
द. ९/०५/२०१४ रोजी  सकाळी 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.आरती च धे      अ य , 
२. मा.गौतम चाबुक वार    सद य  
३. मा.िवनोद नढे     सद य 
४. मा.िवलासराव नांदगुडे    सद य 
५. मा.राज  जगताप    सद य 
६. मा. अिनता तापक र     सद या  
७. मा.वैशाली जवळकर     सद या  
 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.रामदास 
टकले,उपअिभयंता  थाप य, मा.सोनवणे, उप अिभ यंता थाप य, मा.र व  पवार, 
उपअिभयंता जलिनसारण िवभाग, मा.राज  जावळे, उपअिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग,  
मा.शेख, उपअिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग, मा.भोसले भारी 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 मागील कायप ीका मांक २, दनांक २१/२/२०१४ रोजी या 
सभेचा सभावृ ांत कायम कर यात आ याचे कट केले.. 

तदनंतर मा.अ य  यांनी  सदर या िवषयप ीकेवर एकही िवषय नस याने सदरची सभा 
संप याचे कट केले.                                                

                                                                                    सही/- 
( आरती च धे ) 

सभापती 
ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 

रहाटणी ४११०१७ 
मांक – ड/१३/कािव/ ५१/२०१४                                            सही/- 

दनांक – ०४/०७/२०१४                            शासन अिधकारी तथा  सिचव                                                

                                                                          ड भाग सिमती                 


