
                  पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                          मा. ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ३ 
                                            सभावृ ांत 
दनांक  ०१/०६/२०१८                                                                         दुपारी १२.०० वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माह ेजुन २०१८ ची िनयिमत मािसक 
सभा शु वार दनांक ०१/०६/२०१८ 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. ी. कदम शिशकांत गणपत  सभापती 
२)  मा. ीमती वाघमारे अि नी िव म  सद या  
३)  मा. ीमती दशल ेरेखा राजेश  सद या  
४)          मा. ी. कामठे तुषार गजानन  सद य  
५)      मा. ी. सागर सुिनल आंगोळकर  सद य 

याचबरोबर खालील माण ेनामिनदिशत सद य सभेस उपि थत होते.  
१) मा. ी. संदीप भानुदास नखाते 
२) मा.  ी. जगताप महेश द ा य   

                          ----------------- 
 यािशवाय, मा. िवजय खोराटे, ेि य अिधकारी, मा.िसताराम ब रे, शासन अिधकारी तथा 
सिचव, सभा शाखा, मा. देव णा ग टुवार, कायकारी अिभयंता थाप य, मा.बाबासाहेब गलबल,े 
कायकारी अिभयंता िव ुत, डॉ.अ ण दगडे, पशु वै क य अिधकारी, मा. िवनोद बडाळे, सहा. 
आरो यािधकारी,  मा. सं या वाघ,  मा. ही.एन. देसल,े उपअिभयंता, थाप य, मा. माधव सोनवणे, 
उपअिभयंता, िव ुत, मा. सुयकांत मोिहते, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. नरोटे सुिनलद , 

उपअिभयंता, था. उ ान, मा. भाऊसाहेब साबळे, मा. सदािशव पाटील, उपअिभयंता पाणीपुरवठा, 
मा. अजय जाधव, मा. एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. मुलाणी बी.एम., किन  
अिभयंता, जलिन:सारण, मा. भालेराव एस.डी., मा. कावळे एम.डी.,किन  अिभयंता िव ुत, मा. 
कुतवळ एस.यु., किन  अिभयंता पाणीपुरवठा, मा. गगजे िव ास, डा िनरी क, मा. सोनवण े
अतुल,  मा. मोरे शिशकांत , मा. सौदाई आर. एम., , आरो य िनरी क,   मा. म ासी ए.पी.मले रया 
इ सपे टर,  मा.दुदुसकर सुिनल, मा. खैरे जी.एन.  उ ान सहा यक, इ. अिधकारी उपि थत होते. 
                                         ----------- 



शासन अिधकारी तथा सिचव  : माहे जुन २०१८ ची िनयिमत मािसक सभा  द. 
१/६/२०१८ या सभेचे कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा.सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यात मा यता देणेत येत आह.े 
मा. तुषार गजानन कामठे : मा. ड भाग सिमतीची माहे जुन २०१८ (कायपि का .३ )  

िनयिमत सभा द. १/६/२०१८ रोजीची दुपारी १२.०० वा. आयोजीत केलेली  सभा,  भाजप ये  
नेते तथा महारा  रा य कृषीमं ी पांडुरंग पंुडकर यांचे दनांक ३१/०५/२०१८ रोजी पहाटे द:ुखद 
िनधन झालेचे कारणा तव तसेच ड भाग सिमती सद या स मा. ीमती आरती च धे यांचे पती ी. 
सुरेश  ानोबा च धे पाटील यांचे शिनवार दनांक १३/०५/ २०१८ रोजी द:ुखद िनधन झालेने यांना 
दोन िमिनटे उभे रा न दांजली वा न सदर सभा तहकुब क न माह े जुल ै २०१८ चे िनयिमत 
सभेपूव  दनांक ०६/०७/२०१८ रोजी सकाळी ११.४५ वा. पयत तहकुब कर यात  येऊन घेणेत 
यावी अशी सूचना मांडतो. 

मा. सागर सुिनल आंगोळकर : सदर सूचनेस मी अनुमोदन दतेो.                                                                                                                              

सव उपि थत अिधकारी, ड भाग सिमतीचे सव स मा. सद य व कमचारी यांनी दोन िमिनटे  
उभे रा न  महारा  रा य कृषीमं ी कै. पांडुरंग पंुडकर व कै.  सुरेश  ानोबा च धे पाटील यांना 

दांजली वािहती.  

मा. सभापती : माह े जुन २०१८ ची द. १/६/२०१८ रोजी द.ु १२.०० वा. आयोजीत केलेली 
िनयिमत  ड भाग सिमती सभा  भाजप ये  नेते तथा महारा  रा य कृषीमं ी पांडुरंग पंुडकर यांचे 
दनांक ३१/०५/२०१८ रोजी पहाटे द:ुखद िनधन झालेचे कारणा तव तसेच ड भाग सिमती सद या 

स मा. ीमती आरती च धे यांचे पती ी. सुरेश  ानोबा च धे पाटील यांचे शिनवार दनांक १३/०५/ 
२०१८ रोजी द:ुखद िनधन झालेने माह े जुलै २०१८ या िनयिमत सभेपयत तहकुब कर यात येत 
आह.े                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                सही/- 

                                                                                               (कदम शिशकांत गणपत) 
                                                                                                        सभापती, 

                                                                               ड भाग सिमती, ड े ीय कायालय, 
                                                                                            रहाटणी – १७ 
                                                                                                 सही/- 
                                                                                           (िसताराम ब रे ) 
 मांक – ड/१३/कािव/ १३५ /२०१८                                    शासन अिधकारी तथा सिचव                          
 दनांक –० १/०८/२०१८                                                   (सभाशाखा) ड भाग सिमती     
 



                     पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                          मा. ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . ३ 
                                            सभावृ ांत 
दनांक  ०६/०७/२०१८                                                                    सकाळी  ११.४५  वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माह े जुन २०१८ ची दनांक 
१/६/२०१८ रोजीची तहकुब मािसक सभा शु वार दनांक ०६/०७/२०१८ 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. कदम  शिशकांत गणपत   सभापती 
 २)       मा. ीमती वाघमारे अि नी िव म  सद या 
 ३)       मा. ीमती दशल ेरेखा राजेश    सद या 
 ४) मा. ी. कलाटे रा ल तानाजी   सद य 

 ५) मा. ी. कलाटे मयुर पांडुरंग   सद य   
 ६) मा. ीमती गायकवाड ममता िवनायक   सद य 
 ७) मा. ी. कामठे तुषार गजानन   सद य   
 ८) मा. ी. क पटे सं दप अ ण   सद य 

९) मा. ीमती कुटे िनमला संजय   सद या 
                   १०)      मा. ीमती काटे िशतल िव ल उफ नाना  सद य 
                    ११)   मा. ी. काटे िव ल उफ नाना कृ णाजी  सद य   
                    १२) मा. ी. आंगोळकर सागर सुिनल   सद य 
          १३) मा. ीमती मुंढे उषा अंकुश   सद या 

          १४)      मा. ीमती लोखंडे चंदा राजू   सद या 
 
  तसेच खालील माण ेनामिनदिशत सद य बैठक स उपि थत होते. 

१) मा. ी. भुमकर चं कांत बाबुराव 
२) मा. ी. नखाते संदीप भानुदास  

 
यािशवाय  सभेस मा. िवजय खोराटे, ेि य अिधकारी, मा. मा.िसताराम ब रे, शासन 

अिधकारी तथा सिचव, सभा शाखा, मा. देव णा ग टुवार, कायकारी अिभयंता थाप य, 



मा.बाबासाहेब गलबल,े कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. रामदास तांब,े कायकारी अिभयंता, ॅि हटी, 
मा. शांत पाटील, कायकारी अिभयंता, जलिन:सारण, मा. दीप पुजारी, कायकारी अिभयंता,  
ईड युएस/ बीएसयुपी/ झोिनपू थाप य, मा. िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी,  मा. सं या वाघ,  
मा. ही.एन. देसल,े मा. एस.वाय. पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. माधव सोनवणे, उपअिभयंता, 
िव ुत, मा. सुयकांत मोिहते, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. नरोटे सुिनलद , उपअिभयंता, था. 
उ ान, मा. सदािशव पाटील, उपअिभयंता पाणीपुरवठा, मा. हरदास सुिनल, उपअिभयंता, झोिनपू 
थाप य, मा. एस.एस. गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. खोत एस.एच. किन  

अिभयंता, थाप य, मा. ढोले बी.आर., किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. भालेराव सी. डी.,किन  
अिभयंता िव ुत, मा. धुमाळ वीण, मा.दीि त ए.ए.,मा. मोरमारे एस.बी.  किन  अिभयंता, 
पाणीपुरवठा, मा. रोकडे जयवंत बी, किन  अिभयंता जलिन:सारण, मा. मोरे बी.जे. किन  अिभयंता,  
था. उ ान, मा. गगजे िव ास, डा िनरी क, मा. सोनवण ेअतुल,  मा. मोरे शिशकांत, मा. सौदाई 

आर. एम., मा. फ ले योगेश बबन, आरो य िनरी क, मा. चं कांत मोरे. हॉट क चर सुपरवायझर, मा. 
पटेल जे. ही., उ ान िनरी क, मा. माडे आर.एस. कायालय अिध क, अित मण िवभाग, मा. 
सुभेदार एस.पी. अित मण िनरी क, मा.दुदुसकर सुिनल, मा. खैरे जी.एन.  उ ान सहा यक, इ. 
अिधकारी उपि थत होते.                                         ----------- 

शासन अिधकारी तथा सिचव : माहे जुन  २०१८ ची दनांक द.१/६/२०१८  रोजीची  
तहकुब  मािसक सभा द. ०६/०७/२०१८ रोजी या कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा.सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यात मा यता देणेत येत आह.े 
 तदनंतर  माह े जुन २०१८ चे िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात आले व 
िवषयपि केवरील खालील िवषयांवर मा यता देणेत आली. 

िवषय . १                  ठराव . ३ 
दनांक :  ०६/०७/२०१८     िवभाग : थाप य िवभाग 

 संदभ : मा. तुषार गजानन कामठे यांचेकडील दनांक १८/०५/२०१८ रोजीचा ताव 
सूचक : मा. तुषार गजानन कामठे                      अनुमोदक : मा. संदीप अ ण क पटे  
 
 भाग . २६ मधील िवशालनगरकडून वाकड फाटा माग र क चौकाकडे जाणा-या  ेड 
सेपरेटरचे नाव च धे पाटील ेड सेपरेटर असे केले होते. पण सदर ेड सेपरेटरचे नाव बदलुन कै. सुरेश 

ानोबा च धे असे न ाने नामकरण करणेबाबतचा ताव द री दाखल करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े 
 सदर ताव सवानुमते मंजूर कर यात झाला.  
                                          ---- 



मा. सभापती - सव उपि थतांचे आभार मानुन माह ेजुन २०१८ ची ड भाग सिमती सभा 
संप याचे जाहीर करतो.  
                                                                                                सही/- 
                                                                                     (कदम शिशकांत गणपत) 
                                                                                              सभापती, 
                                                                                             ड भाग सिमती,  
                                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी – १७ 
                                                                                                   सही/- 

                                                                                                       (सीताराम ब रे) 
 मांक – ड/१३/कािव/ १३६/२०१८                        शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
 दनांक –  ०१ /०८/२०१८                                                       ड भाग सिमती      
 
 
 
 
 
 
 

 


