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                    पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का .१३ 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०७/०३/२०१७                                                                दुपारी १२.०० वा. 

 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका मा. ड भाग सिमतीची माहे माच २०१७ ची मािसक सभा 
मंगळवार दनांक ०७/०३/२०१७ रोजी दुपारी १२.०० 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. ी. टाक अ ण मदन         सभापती 
२.  मा. वाघेरे भाकर नामदेव                सद य 
३.  मा. बोकड रामदास गेणभाऊ              सद य                    
                        ------------------ 
     यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, े ीय अिधकारी, मा. िसताराम ब रे, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा, मा. मोद भासे,कायकारी अिभयंता थाप य, मा. संदेश च हाण, 
कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. बोनगीर अशोक, लेखािधकारी, मा. िनतीन देशमुख, उपअिभयंता 

िव ुत, मा. डॉ. सतीश गोरे, पशूवै क य अिधकारी, मा. सुिनल पाटील, मा. एल. बी. जाधव, 
उपअिभयंता, थाप य, मा. भाऊसाहेब साबळे, मा. राज  जावळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. 
सुयकांत मोिहते, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. ही.एस. गगजे, डा िनरी क, मा.अजय जाधव, 
मा. एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. वाकोडे ए.एस., मा. बी.एम. मुलाणी, किन  
अिभयंता, जलिन:सारण, मा.संजय च हाण, मा. राज  जगताप, किन  अिभयंता, नगररचना, मा. 
भालेराव यु.ए., मा. ही.ए. पाडवी किन  अिभयंता िव ुत, मा. मोरे चं कांत , उ ान िनरी क, मा. 
दुदुसकर सुिनल, उ ान सहा यक, इ. अिधकारी उपि थत होते. 

 मा. शासन अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा :माह े माच २०१७ या सभे या 
कामकाजास सु वात कर यास मा यता असावी. 
 

मा. सभापती : सव उपि थतांचे वागत क न सभे या कामकाजास सु वात करणेत येत आह.े 
तदनंतर मा. वाघेरे भाकर नामदेव, सद य  यांनी आज या ड भाग सिमती सभेस आव यक गणपूत  
नस याने आजची बैठक तहकुब कर यात यावी अशी सूचना केली. 
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मा. रामदास गेणभाऊ बोकड यांनी सदर सूचनेस अनुमोदन दल.े  
 
मा. सभापती : मा. सद यांनी मांडले या सूचनेस अनुस न माहे माच २०१७ ची मािसक 

सभा गणपूत  अभावी माहे एि ल २०१७ चे बैठक चे वेळेपयत तहकुब कर यात येत अस याचे जाहीर 
करतो.तसेच उपि थत सव अिधकारी व कमचा-यांचे बैठक स उपि थत रािह याब ल आभार मानतो. 

 
          सही/- 
   ( अ ण मदन टाक ) 

                                                                                              सभापती 
                                                                             ड भाग सिमती, ड े ीय कायालय,  
                                                                                            रहाटणी - १७ 

                                                                                                      
 
सही/- 

                                                                                         ( सीताराम ब रे ) 
    मांक – ड/१३/कािव/१८/२०१७                                        शासन अिधकारी तथा       
    दनांक –०७  /०३/२०१७                                                    सिचव (सभाशाखा)  
                                                                                          ड भाग सिमती      

 
 


