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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . १३ 
सभावृ ांत  

दनांक :-  ८/०३/२०१७           वेळ :-  दुपारी १२.३०  वाजता  
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
०८/०३/२०१७ रोजी दुपारी १२.३० वाजता ब भाग कायालयाचे मा. ेि य अिधकारी ब ेि य 
कायालय यांचे दालनात आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य 
उपि थत होते. 

१. मा.आशाताई ाने र  सुयवंशी      अ य ा  
२. मा. . चचवडेपाटील आि नी गजानन  
३. मा.साबळे छाया जग ाथ 
४. मा.जगताप िवमलताई सुरेश  
५. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
६. मा.शरद लुणावत      ि वकृत सद य   

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 
मा.एम.दंडवते – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा 

सिचव सभाशाखा, मा.देव णा गटटुवार – कायकारी अिभयंता, थाप य िवभाग, मा.एकनाथ पाटील – 
कायकारी अिभयंता, िवदयुत िवभाग,  मा.एम.एम.इनामदार, लेखािधकारी , ब े ीय कायालय ,   

ी.के.डी.दरवडे,सहा.आरो यािधकारी, मा.के.बी.पारोल, मु य आरो य िन र क, मा.आर.एन.भाट,  मु य 
आरो य िन र क, ब े ीय कायालय, मा.राजू कोतवाल, डा पयवे क, डा िवभाग  इ यादी.  

 
सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 

सु वात  केली. 
 
तदनंतर मागील कायपि का . ११, दनांक ११/१//२०१७ रोजीचा  तसेच  कायपि का मांक 

१२,  दनांक ८/२/२०१७ रोजी या सभेचा सभावृ ात कायम कर यात आ याचे कट केल.े.  
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यानंतर मा.अ य  यांनी  कायपि का मांक १२  या कायपि केवर एकही िवषय नस याने व 
मा.स मा.सद यांचे मा यतेने  कोणतेही ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात आलेले नस याने आज दनांक 
८/३/२०१७ रोजीची सभा संप याचे  कट क न  सभा संप याचे जािहर केल.े  

 
 
 

                                                                                  सही/-              
[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
 

पपरी चचव महानगरपािलका,                                                                  सही/- 
ब भाग कायालय, चचवड ३३                शासन  अिधकारी तथा 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ ३२ /२०१७.                                        सिचव (सभाशाखा)                                                                        
दनांक : ०८ /०३ /२०१७                                                  ब भाग सिमती                                     

 
 
 

त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  
यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
 


