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                                    पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११०१८ 
ड ेि य कायालय, रहाटणी, पुणे – ४११ ०१७ 

ड भाग सिमती 
कायपि का . ७  

                                                      िवशेष सभा सभावृ ांत 
  दनांक २१/०८/२०१५                              वेळ दुपारी १२.००  

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
            पपरी चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची िवशेष सभा शु वार दनांक २१ ऑग ट 
२०१५ रोजी दुपारी १२.०० वाजता ड भाग कायालया या छ पती शा  महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली. तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते.  

  
१. मा. ी. टाक  अ ण मदन, सभापती 
२.  मा. ीम. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब, महापौर, पपरी चचवड मनपा  
३.  मा. ी. वाघेरे भाकर नामदेव, उपमहापौर 
४.  मा. ी. नढे िवनोद जयवंत िवरोधी प नेता   
५.  मा. ी. आसवाणी िहरानंद उफ ड बू कमतराम         
६.  मा. ीम. वाघेरे सुिनता राजेश  
७.  मा. ीम. वाघेरे (पाटील) उषा संजोग 
८.  मा. ी. ता हणकर मोद रघुनाथ  
९.  मा. ीम. काळे िवमल रमेश 
१०. मा. ीम. पाडाळे िनता िवलास  
११. मा. ीम. तापक र अिनता   म छ  
१२. मा. ी. थोपटे कैलासभाऊ गबाजी  
१३. मा. ीम. च धे आरती सुरेश  
१४. मा. ी. काटे बापू उफ श ु  िसताराम 

१५. मा. ीम.काटे िशतल िव ल उफ नाना  
१६. मा. ी. बोकड रामदास गेणभाऊ  
१७. मा. ीम. जवळकर वैशाली रा ल  
१८. मा. ी. जगताप राज  गणपत   
                          ---------------   

तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी  उपि थत होते. 
मा. ी. चं कांत खोसे, भाग अिधकारी , मा. मनोज लोणकर, शासन अिधकारी, मा. 

ए.टी. आ हाळे, लेखािधकारी , मा. गणेश बुधल,े काया. अिध क,  ी. मंगेश िशणगारे, उपलेखापाल, ी. 
राज  गोरे, मु य िलपीक उपि थत होते.  

 
सभे या सु वातीस मा. सभापती यांनी सव उपि थतांचे वागत केले व सभेस सु वात झाली.  
 
मा. सभापती यांचे सुचनेनुसार िे य अिधकारी यांनी सभे या कायपि केतील िवषय . १ 

चे वाचन केले. यानुसार ड ेि य कायालयाकडे िबनसरकारी संघटना आिण  समाजल ी संघटनांचे ३ 
(तीन) नामिनदिशत सद यांची िनवड करणेकामी मुदतीत ा  झाले या एकूण ३२ अजापैक  १७ 
नामिनदशनप  वैध ठरली आहते. सदर वैध  १७ नामिनदशनप ामधून ३ वीकृत सद यांची  
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िनवड करावयाची आहे. िे य अिधकारी यांनी सदर वैध नामिनदशनप ातील खालील उमेदवारां या 
नावांचे वाचन केले. 

 
अ.

. 
नाम 

िनदशन 
फॉम 

दाखल 
   मांक 

उमेदवाराचे नांव  तािवत संघटनेचे नाव 
व प ा 

१ ७ ी. सागर खंडू कोकणे सुवण िम  मंडळ, रहाटणी, पुणे १७ 

२ 
३ ी. संभाजी िशवाजी नढे 

िव ल ि मणी सेवाभावी ट, 
कोकणेनगर, पुणे -१७ 

३ ९ ी. िवजय सखाराम सुतार कोकणर  िम  मंडळ, पवनानगर, पुणे 

४ 
१३ ी. सोमनाथ बाळासो. 

इंगवल े
छ पती डा मंडळ, पांडुरंग ता या इंगवले 
चौक, पपळे िनलख, पुणे -२७  

५ 
१४ ी.र व  रघूनाथ इंगवल े

छ पती डा मंडळ, पांडुरंग ता या इंगवले 
चौक, पपळे िनलख, पुणे -२७  

६ 
८ ी. शंकर दनकर घनवट 

अिभनव वाचनालय व ंथालय, 
िवजयनगर, पुणे - १७  

७ ४० ी. िभसे धनंजय उफ धनाजी 
सोमनाथ  

ान योती मु ा साळवे ब उ ेशीय 
समाजसेवी सं था, पपरी १७  

८ ६ ी. संभाजी आनंदराव काळे काळेवाडी िवकास ित ान, काळेवाडी, पुणे 
- १७  

९ १ ी.बाळकृ ण उफ बाळासो. 
सोपानराव नढे 

युिन हसल माशल आटस (इंिडया)  पपरी 
पुणे १७ 

१० 
३१ ी. सोमनाथ मोहन तापक र 

ंकटे रा िम  मंडळ अँड पोटस लब, 
तापक रनगर, पपरी - १८  

११ ११ ी. कुदळे ई र नामदेव  पुणे काँ युटर ए युकेशन सोसायटी, पपरी - 
१७  

१२ २२ ी. सिचन कृ णा माने आनंद सोशल गृप, िडल स जवळ, पपरी- 
१७  

१३ ३० ी. मोिहते धनंजय गणपत िस दीिवनायक ब उ ेशीय सं था, पपरी, 
पुणे - १७  

१४ २८ ी. अ ण िव ाधर 
चाबुक वार 

ांितसुय महा मा योितबा फुले ए यु. 
फाऊंडेशन, रहाटणी, पुणे - १७ 

१५ १६ ी. अमर अशोक कापसे जाणीव फाऊंडेशन, शदे आळी, पपरीगाव 
पुणे - १७ 

१६ 
२१ ी. पाडुळे िशवाजी तुकाराम 

बाश  तालुका भगवंत िम मंडळ, नवी 
सांगवी, पुणे - २७ 

१७ १९ ी. सुिनल मा ती कंुजीर पंचम मराठा िम मंडळ, थेरगाव, पुणे - ३३  

 
मा.सभापती यांनी सव उपि थत सद य यांना वैध १७ उमेदवारांमधून ड भाग सिमती नामिनदिशत 

सद य पदासाठी सवानुमते तीन सद यांची भाग सिमतीवर सदस्य हणुन नामिनदशन करणेबाबत 
िनवड कर यास सुचिवले.  
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यानंतर सव उपि थत सद यांनी खाली नमुद केले या तीन उमेदवारांची एकमताने नांवे मा. सभापती 
यांना सुचिवली. 

 
१.  ी. पाडुळे िशवाजी तुकाराम 
२. ी. सागर खंडू कोकणे 
३.  ी.  धनंजय गणपत मोिहते 
 

ठराव . ०१      िवषय . १ 
दनांक २१/०८/२०१५     िवभाग : शासन िवभाग  

सुचक :- मा. ीम. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब,   अनुमोदक :- मा. ी. वाघेरे भाकर नामदेव,  
           महापौर, पपरी चचवड मनपा                                    उपमहापौर 
      संदभ : मा. िे य अिधकारी यांचेकडील ताव  

ड ेि य कायालयाकडे िबनसरकारी संघटना आिण समाजल ी संघटनांचे ३ (तीन) 
नामिनदिशत सद यांची िनवड करणेकामी मुदतीत ा  झाले या अजापैक  वैध १७ नामिनदशनप ामधून 
सव ड भाग सिमती सद यांनी एकमताने खाली नमूद केले या तीन नामिनदिशत सद यांची िनवड 
कर याचे तावास मा यता देणेत येत आह.े  

१. ी. पाडुळे िशवाजी तुकाराम 
२. ी. सागर खंडू कोकणे 
३.  ी.  धनंजय गणपत मोिहते 

  सदर ठराव सवानुमते मंजूर कर यात येत आहे.  
                                                 ------------ 

 मा.सभापती यांनी सव उपि थत सद यांनी एकमताने सुचिव या माणे वरील नामिनदिशत 
सद य हणुन एकमताने िनवड कर यात येत अस याचे जािहर केले. 
                         सही/-        

                       सभापती, 
                                           ड भाग सिमती, रहाटणी,    
                                                                                           पुणे – ४११ ०१७  

ित, 
सव संबंिधत                                                                                      सही/-        

िे य अिधकारी, सभाशाखा, 
ड भाग सिमती 

                                                                                                रहाटणी, पुणे – ४११ ०१७ 
   . ड /सभा/कािव/ ८२/२०१५ 
   द. २१/०८/२०१५  

ित, 
मा. ी/ ीमती -------------- 
सद य/सद या ड भाग सिमती, 
पपरी चचवड महानगरपािलका, 

रहाटणी, पुणे – ४११ ०१७  
- त : ---------------- 
------------------------- 
          संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी सादर 


