
                   पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . १० 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०६/११/२०१५                                                                    दुपारी १२.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माह ेनो हबर २०१५ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०६/११/२०१५ 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. अ ण मदन टाक    सभापती 
२. मा. आसवाणी िहरानंद उफ ड बू कमतराम          सद य  
३. मा. ी. मोद रघुनाथ ता हणकर  सद य 
४. मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या 
५. मा. ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे  सद य 
६. मा. ीमती आरती सुरेश च धे   सद या  
७.       मा. राज  गणपत जगताप   सद य  
    
 खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
१.       मा. धनंजय गणपत मोिहते                                   
                                 ---------- 
 
   यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा,  मा. िशरीष पोरेडी, उपअिभयंता (मा. कायकारी अिभयंता ड े ीय 
कायालय यांचे वतीने), मा. ही. के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. िवनय ओहोळ, मा. एल.बी. 
जाधव, उपिअ भयंता थाप य, मा. रामनाथ टकल,े बांधकाम परवानी व अनिधकृत बांधकाम िनयं ण 
िवभाग, मा. राज  जावळे, मा. भाऊसाहेब साबळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. रव  पवार, 
उपअिभयंता, जलिन:सारण,मा. अजय जाधव, मा.एस.एस. गायकवाड,मु य आरो य िनरी क, मा. 
िव ास गगजे. डा पयवे क, मा. संदीप पाडवी, मा. िनलेश दाते, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, 
मा. डी. के. बैचे, हॉट . सुपरवायझर, मा. ी. गोपाळ खैरे, मा. सुिनल दुदुसकर, उ ान सहा यक, मा. 
मोहन कदम, मा. एच. पी. सुभेदार, अित मण  िनरी क, मा. अमर म ासी मले रया इ सपे टर, इ. 
अिधकारी उपि थत होते.  
 

        सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या काकाजास 
सु वात केली.  

 
स मा. सद य ी. राज  गणपतराव जगताप यांनी दनांक ६/११/२०१५ रोजीची भाग 

सिमती सभा पुढे ढकलणेत येऊन सदर सभा दनांक  २७/११/२०१५  रोजी दुपारी  १२.०० 
वाजता  आयोिजत करावी अशी सूचना मांडली. 

 
स मा. सद य  ी. कैलासभाऊ गबाजी थोपटे यांनी सदर सूचनेस अनुमोदन दले. 
 



मा. अ य  यांनी दनांक ६/११/२०१५ रोजीची भाग  सिमती सभा दनांक 
२७/११/२०१५ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपयत पुढे ढकलणेत येत आहे  असे जाहीर केल.े  
            
                                                                                    सही/- 
                                                                            (अ ण मदन टाक ) 
                                                                                  सभापती 
                                                                    ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                            रहाटणी ४११०१७ 

मांक – ड/१३/कािव/१३४/२०१५ 
दनांक –  ०९/१२/२०१५                                 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . १० 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  २७/११/२०१५                                                              दुपारी १२.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माह ेनो हबर २०१५ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक २७/११/२०१५ 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. अ ण मदन टाक     सभापती 
२. मा. िवमल रमेश काळे    सद या 
३. मा. वैशाली रा ल जवळकर    सद या 
    खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
१.   मा. धनंजय गणपत मोिहते                                   
                       ---------- 
   यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा, मा. संदेश च हाण, कायकारी अिभयंता, िव ुत, मा. रामदास तांबे, 
कायकारी अिभयंता, पाणी पुरवठा, मा. ही. के. बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. िनतीन देशमुख, 
उपअिभयंता, िव ुत, मा. िवनय ओहोळ, मा. एल.बी. जाधव, उपिअ भयंता थाप य, मा.अनघा ए. 
पाठक, उपअिभयंता, झोिनपू थाप य, मा.एस.एस. गायकवाड,मु य आरो य िनरी क, मा. िव ास 
गगजे. डा पयवे क, मा. पाडवी पी.ए. किन  अिभयंता िव ुत, मा. गोसावी, सहा उ ान अिध क, 
मा. डी. के. बैचे, हॉट . सुपरवायझर, मा. आर.एम. सौदाई, मा. एस.एच. चौहान, आरो य िनरी क, 
मा. डी.डी. सटाले, उ ान सहा यक, मा. अमर म ासी मले रया इ सपे टर, इ. अिधकारी उपि थत 
होते.  

        सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या काकाजास 
सु वात केली.  

स मा. सद य ीमती वैशाली रा ल जवळकर यांनी दनांक २६/११/२०१५ रोजीची भाग 
सिमती सभा पुढे ढकलणेत येऊन सदर सभा दनांक  ०४/१२/२०१५  रोजी दुपारी  ११.४५ 
वाजता  आयोिजत करावी अशी सूचना मांडली. यास स मा. वीकृत सद य  ी. धनंजय गणपत 
मोिहते यांनी सदर सूचनेस अनुमोदन दले. 

 
मा. अ य  यांनी दनांक २७/११/२०१५ रोजीची भाग सिमती सभा दनांक  

०४/१२/२०१५ रोजी दुपारी ११.४५ वाजेपयत पुढे ढकलणेत येत आहे  असे जाहीर केले.  
            
                                                                                     सही/- 
                                                                            (अ ण मदन टाक ) 
                                                                                  सभापती 
                                                                    ड भाग सिमती प. च.म.न.पा., 
                                                                            रहाटणी ४११०१७ 

मांक – ड/१३/कािव/१३५/२०१५ 
दनांक –  ९/१२/२०१५                                                सही/- 

                                                                            शासन अिधकारी तथा  
                                                                              सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                 ड भाग सिमती 
 



               पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                             ड भाग सिमती, 
                                            कायपि का . १० 
                                              सभावृ ांत 
दनांक  ०४/१२/२०१५                                                                    दुपारी १२.०० वा. 

 
 पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माह े नो हबर २०१५ ची दनांक 
६/११/२०१५ व दनांक २७/११/२०१५ रोजीची पुढे ढकल यात आलेली मािसक सभा शु वार 
दनांक ०४/१२/२०१५ रोजी दुपारी ११.४५ 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. अ ण मदन टाक    सभापती 
२.      मा. मोद रघुनाथ ता हणकर   सद य 
३.   मा. ीमती िवमल रमेश काळे   सद या 
४.      मा. ीमती िनता िवलास पाडाळे   सद या 
५. मा. ी.बापू उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
६. मा. ी. रामदास गेणभाऊ बोकड   सद य 
८. मा. ीमती वैशाली रा ल जवळकर  सद या  
९.       मा. राज  गणपत जगताप   सद य  
    खालील माणे नामिनदिशत सद य उपि थत होते.  
१. मा. ी. िशवाजी तुकाराम पाडुळे  
२. मा. ी. सागर खंडू कोकणे 

                           ------------------ 
   यािशवाय, मा. चं कांत खोसे, ेि य अिधकारी, मा.मनोज लोणकर, शासन अिधकारी 
तथा सिचव, सभा शाखा, मा. िवनय ओहोळ, मा. एल.बी. जाधव, उपिअ भयंता थाप य, मा. राज  
जावळे, मा. भाऊसाहेब साबळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. रव  पवार, उपअिभयंता, 
जलिन:सारण, मा. ीमती पाठक ए.ए. उपअिभयंता, झोिनपू, मा. ही. के. बडाळे, सहा. 
आरो यािधकारी, , मा.गोसावी, उ ान अिध क (मा. मु य उ ान अिध क यांचे वतीने) मा. अजय 
जाधव, मा.एस.एस. गायकवाड,मु य आरो य िनरी क, मा. िनलेश दाते, किन  अिभयंता, 
पाणीपुरवठा, मा. आर.बी. जगताप, मा. संजय च हाण, किन  अिभयंता,नगररचना मा. रोकडे 
जयवंत, मा. वरकोडे ए.एम. किन  अिभयंता, जलिन:सारण, मा. बी.एम. मुलाणी, शाखा अिभयंता, 
जलिन:सारण, मा.डी.डी.सटाल,ेउ ान सहा यक, मा. मोहन कदम, मा. एच. पी. सुभेदार, अित मण  
िनरी क, इ. अिधकारी उपि थत होते.  

 
        सभे या सु वातीस मा.अ य  यांनी सव उपि थतांचे वागत क न सभे या काकाजास 

सु वात केली.  
मा. सिचव, सभा शाखा :- मागील सभा कायपि का . ९  दनांक  ०९/१०/२०१५  रोजीचे 

सभेचा सभावृ ांत कायम करणे  
 
मा. सभापती : मागील सभा कायपि का . ९ दनांक  ०९/१०/२०१५  रोजीचे सभेचा 

सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
 
ड भाग सिमती कायपि का . ९ वरील िवषयांवर खालील माणे मंजुरी देणेत आली.  
 



  ठराव . २८                                                                  िवषय . १ 
दनांक : ०९ /१०/२०१५                                                     िवभाग : थाप य िवभाग 

संदभ : मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  . था /ड /े कािव /१०५४ /२०१५ 

          द. ८/१०/२ ०१५  
ड ेि य कायालयाचे थाप य िवभागाकडील सन २०१५-१६ या अंदाजप कातील                   

महसुली योजनेतील भाग तरीय कामां या तरतुदीम ये संद भय प ाम ये नमूद के यानुसार 
वाढ/घट करणेबाबत या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
                        ------------------------ 
मा. सभापती :-  सव उपि थत स माननीय सद य व सव अिधकारी वग यांचे आभार मानुन 

माह ेनो हबर २०१५ ची बैठक संपलेचे जाहीर करतो. 
                                                                                                सही/- 

                                                                                                  ( अ ण मदन टाक ) 
     सभापती 

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

 
                                                                                                        सही/- 
    मांक – ड/१३/कािव/१३६/२०१५                                           शासन अिधकारी तथा       
    दनांक –   ०९ /१२ /२०१५                                                         सिचव (सभाशाखा)  

                                                                                         ड भाग सिमती        
 

 
 
 

 
 


