
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 
ड भाग सिमती, 
कायप का .८ 

सभावृ ांत 
दनांक  २२/११/२०१३     वेळ दुपार   १२.०० वाजता 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार द. 
२२/११/२०१३ रोजी दुपार   १२.०० वाजता ड भाग कायालया या छ पती शाहू 
महाराज सभागृहाम ये आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेस पुढ ल माणे 
स मा.सद य उप थत होते. 
१.  मा.सोनाली जम   अ य , 
२. मा. मोद ता हणकर    सद य 
३. मा. वनोद नढे    सद य 
४. मा.िनता पाडाळे   सद या  
५. मा.वैशाली जवळकर    सद या 
६. मा.सुषमा तनपुरे     सद या 
 यािशवाय  मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकार , सभा शाखा, मा.गुलाब 
दांगट, कायकार  अिभयंता थाप य, .मा.रामनाथ टकले उपअिभयंता, थाप य, 
मा.र वं  पवार, उपअिभयंता जलिनसारण वभाग, मा.शेख, उपअिभयंता पाणीपुरवठा 
वभाग, मा.एम.बी.सोनवणे, उपअिभयंता, वदयुत, मा. दलीप धुमाळ, उपअिभयंता , 
वदयुत, ह . एम. इंगुळकर लेखािधकार   इ याद  अिधकार  उप थत होते. 
 सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उप थतांचे वागत क न सभे या 
कामकाजास सु वात केली  

तदनंतर मा.सुषमा तनपुरे यांनी पुढ ल माण ेसुचना मांडली. 
आज दनांक २२/११/२०१३ रोजीची सभा गणसं या अभावी तहकुब करणेत येवून 
सदरची तहकुब सभा दनांक ६/१२/२०१३ रोजी सकाळ   ११.३० वाजता आयो जत 
करणेत यावी. 
 सदर सुचनेस मा.िनता पाडाळे यांनी अनुमोदन दले.  
 



 

 

या माणे मा.अ य  यांनी आज दनांक २२/११/२०१३ रोजीची भाग 
सिमतीची सभा दनांक ६/१२/२०१३ रोजी सकाळ  ११.३० वाजेपयत तहकुब करणंत 
येत अस याचे कट केले. 
         सह /- 

सोनाली जम 
अ य ा 

ड भाग सिमती, पं.िचं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे  १७ 

 
सह /- 

शासन अिधकार  सभा शाखा 
ड भाग सिमती , पं.िचं.म.न.पा., 

रहाटणी, पुणे - १७ 
 

जा. .ड/सभा/का व/३५/२०१३ 
दनांक ०७/०१/२०१३  
ित, 

मा. ी./ ीमती ----------------------- 
सद य / सद या ड भाग सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 



 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे - १७ 
ड भाग सिमती, 
कायप का .८ 

( दनांक २२/११/२०१३ रोजीची तहकुब सभा) 
सभावृ ांत 

दनांक  ०६/१२/२०१३     वेळ सकाळ  ११.३० वाजता 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा 
शु वार द. ०६/१२/२०१३ रोजी सकाळ  ११.३० वाजता ड भाग कायालया या 
छ पती शाहू महाराज सभागृहाम ये आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेस 
पुढ ल माणे स मा.सद य उप थत होते. 
१.  मा.सोनाली जम   अ य , 
२. मा. वनोद नढे    सद य 
३. मा.िनलेश बारणे    सदसय  
४. मा. वनय गायकवाड    सद य 
५. मा. वलासराव नांदगुडे   सद य 
६. मा.बापु काटै     सद य 
७. मा. रामदास बोकड    सद य 
८. मा. वमल काळे    सद या  
९. मा.िनता पाडाळे    सद या 
१०. मा.अिनता तापक र    सद या 
११. मा. वमलताई जगताप   सद या 
१२. मा.झामाबाई बारणे    सद या  
१३. मा. वाती कलाटे    सद या  
१४. मा.आरती च धे    सद या  
१५. मा.वैशाली जवळकर    सद या  
१६. मा. शैलजा िशतोळे    सद या  
१७. मा.सुषमा तनपुरे    सद या  
 यािशवाय मा.पी.एच.झुरे, भाग अिधकार ,   मा.मनोज लोणकर, शासन 
अिधकार , सभा शाखा, मा.गुलाब दांगट, कायकार  अिभयंता थाप य, मा. शरद 
जाधव, कायकार  अिभयंता, पाणीपुरवठा वभाग, मा. एस.ड .पोरेड , उपअिभयंता, 
थाप य   .मा.रामनाथ टकले उपअिभयंता, थाप य, मा. वजय ओ हाळ, 

उपअिभयंता मा.र वं  पवार, उपअिभयंता जलिनसारण वभाग, मा.शेख, उपअिभयंता 
पाणीपुरवठा वभाग, मा.केदार  उपअिभयंता, वदयुत, मा. दलीप धुमाळ, उपअिभयंता , 
वदयुत, ह . एम. इंगुळकर लेखािधकार   इ याद  अिधकार  उप थत होते. 



 

 

 सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उप थतांचे वागत क न सभे या 
कामकाजास सु वात केली. तदनंतर मा.अ य  यांनी मागील कायप का मांक ७ 
दनांक १०/१०/२०१३ रोजी या सभेचा सभावृ ांत कायम कर यात आ याचे कट 
केले. 
 यानंतर सदर वषयप ीकेवर कोणतेह  वषय नस याने मा. अ य  यांनी सभा 
संप याचे  जा हर केले. 
 
         सह /- 

सोनाली जम 
अ य ा 

ड भाग ◌ािमती, पं.िचं.म.न.पा., 
रहाटणी, पुणे  १७ 

 
         सह / 

शासन अिधकार  सभा शाखा 
ड भाग सिमती , पं.िचं.म.न.पा., 

रहाटणी, पुणे - १७ 
 
जा. .ड/सभा/का व/३६/२०१३ 
दनांक ०७/०१/२०१३  
ित, 

मा. ी./ ीमती ----------------------- 
सद य / सद या ड भाग सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

 


