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                      पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                           मा. ड भाग सिमती, 
                                       कायपि का . ८ 
                                         सभावृ ांत 
दनांक  ०२/११/२०१८                                                                    दुपारी  १२.००  वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका मा. ड भाग सिमतीची माह ेनो हबर २०१८ ची िनयिमत 
मािसक सभा शु वार दनांक ०२/११/२०१८ 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. ीमती वाघमारे अि नी िव म सद या 
                 --------- 

  खालील माण ेनामिनदिशत सद य सभेस उपि थत होते. 
१) मा. ी. भुमकर चं कांत बाबुराव 

 
यािशवाय  सभेस 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. रामदास तांबे, 
कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. डॉ. अ ण दगडे, पशू वै क य अिधकारी, मा. सं या वाघ, मा. 
ही.एन. देसल,े मा. सुिनल पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. माधव सोनवणे, उपअिभयंता, िव ुत, 

मा. लाग ूए.ए. . लेखािधकारी, मा. िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. एस.एस. गायकवाड, 
मु य आरो य िनरी क, मा. कावळे एम.डी., किन  अिभयंता िव ुत, मा.अिमत दि त, किन  
अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. सोनवण े अतुल,  मा. मोरे शिशकांत, मा. सौदाई आर. एम., 
मा.कोतवडेकर संदीप, मा. फ ल ेयोगेश बबन, आरो य िनरी क,मा. अमर म ासी, मले रया िनरी क,  
मा. खैरे जी.एन.  उ ान सहा यक, इ. अिधकारी उपि थत होते.                         

                 ----------- 
शासन अिधकारी तथा सिचव : माहे  नो हबर २०१८ ची िनयिमत मािसक सभा द. 

०२/११/२०१८  रोजीची सभा आव यक या गणपूत अभावी तहकुब कर यात येत असुन सदर सभा 
माह ेिडसबर २०१८ या सभेपूव  घेणेत येईल.  

                                                                                    सही/- 
                                                                                    (कदम शिशकांत गणपत) 
                                                                                    सभापती, ड भाग सिमती, 
                                                                                ड े ीय कायालय, रहाटणी – १७ 

                                                                                      
                                                                                      सही/- 

                                                                                         (सीताराम ब रे) 
 मांक – ड/१३/कािव/१६५/२०१८                         शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
 दनांक –   २० /१२/२०१८                                                  ड भाग सिमती  
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 

                     पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुणे – १७ 
                                           मा. ड भाग सिमती, 
                                       कायपि का . ७ 
                                         सभावृ ांत 
दनांक  ०७/१२/२०१८                                                                    दुपारी  १२.००  वा. 

 िपपरी चचवड महानगरपािलका मा. ड भाग सिमतीची माह ेनो हबर २०१८ ची तहकुब 
मािसक सभा शु वार दनांक ०७/१२/२०१८ रोजी दुपारी ११.३० 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 दशले रेखा राजेश   सद या 
४) मा. ी. कलाटे रा ल तानाजी   सद य 
५) मा. ी. कलाटे मयूर पांडुरंग   सद य 
६) मा. ीमती च धे आरती सुरेश   सद या 
७) मा. ी. क पटे सं दप अ ण   सद य 
८) मा. ी. बापु उफ श ु  िसताराम काटे  सद य 
९) मा. ी. िव ल उफ नाना कृ णाजी काटे  सद य 
१०) मा. ी. आंगोळकर सागर सुिनल   सद य 

                 --------- 
तसेच खालील माणे नामिनदिशत सद य बैठक स उपि थत होते. 

१) मा. ी. भुमकर चं कांत बाबुराव 
२) मा. ी. नखाते संदीप भानुदास 
३) मा. ी. जगताप महेश द ा य  

 
यािशवाय  सभेस 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, मा. शांत पाटील, कायकारी अिभयंता, 
जलिन:सारण, मा. सं या वाघ, मा. ही.एन. देसल,े मा. सुिनल पाटील, उपअिभयंता, थाप य, मा. 
डी.डी. पाटील, उपअिभयंता, बीआरटीएस, मा. माधव सोनवणे, उपअिभयंता, िव ुत, मा. सुयकांत 
मोिहते, उपअिभयंता, जलिन:सारण, मा. सुिनल नरोटे, उपअिभयंता, था. उ ान, मा. एस.बी. 
पाटील, मा. एस.एन. अिहरे, उपअिभयंता,  पाणीपुरवठा, मा. सुिनल भागवानी, उपअिभयंता, 
नगररचना, मा. लागू ए.ए. . लेखािधकारी, मा. िवनोद बडाळे, सहा. आरो यािधकारी, मा. एस.एस. 
गायकवाड, मु य आरो य िनरी क, मा. एस.एच. खोत, किन  अिभयंता, थाप य, मा. सी.एम. 
कंुभार, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. कावळे एम.डी., किन  अिभयंता िव ुत, मा.अिमत 
दि त, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. बी.एल. मुलाणी, जयवंत रोकडे, किन  अिभयंता, 

जलिन:सारण, मा. िवण धुमाळ, शरद मोरमारे, ए.ए. द ीत, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, मा. 
संजय च हाण, किन  अिभयंता, नगररचना िवभाग, मा. सोनवणे अतुल,  मा. मोरे शिशकांत, एम., 
मा.कोतवडेकर संदीप, मा. गगजे ही.एस., डा िनरी क, मा. बी.डी. तरवडे, अित मण िनरी क, 
मा. जे. ही. पटेल, सहा. उ ान अिध क,  मा. दुदुसकर एस.एस., खैरे जी.एन.  उ ान सहा यक, इ. 
अिधकारी उपि थत होते.                         
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तदनंतर  माह े  नो हबर २०१८ या मािसक सिमतीच े िनयिमत कामकाज सु  कर यात 
आल.े 

शासन अिधकारी तथा सिचव : माहे  नो हबर २०१८ द. ०२/११/२०१८  रोजीची तहकुब 
सभा द. ७/१२/२०१८ चे कामकाज सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा.सभापती : आज या सभेचे कामकाज सु  कर यात मा यता देणेत येत आह.े 
मा. सिचव, सभा शाखा :-   माह ेनो हबर २०१८ या भाग सिमती सभेचे िवषयपि केवर 

कोणताही िवषय नाही.   
मा.सभापती : माह े नो हबर २०१८ या भाग सिमती सभेचे िवषयपि केवर कोणताही 

िवषय नसलेने सदर सभा संपलेचे जािहर करतो.  
                                                                                      सही/- 

                                                                                     (कदम शिशकांत गणपत) 
                                                                                              सभापती, 
                                                                                             ड भाग सिमती,  
                                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी – १७ 
 
                                                                                                  सही/- 
                                                                                            (सीताराम ब रे) 
 मांक – ड/१३/कािव/ १६७ /२०१८                         शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
 दनांक –   २७ /१२/२०१८                                                      ड भाग सिमती      
 

 


