
पपरी  चचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय, भोसरी 

सभावृ ांत  
(कायपि का .३६) 

 
दनांक : ०५/०१/२०२१    वेळ : सकाळी ११.३० वाजता. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पपरी चचवड महानगपािलके या मा.क भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०२१ ची 

मािसक सभा मंगळवार दनांक ०५/०१/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता क े ीय 

कायालयाचे ी.छ पती  िशवाजी महाराज सभागृहात आयोिजत कर यात आली होती.  सभेस 

खालील स मा.नगरसद य/ नगरसद या हजर होते. 

 
१. मा.लांडगे राज  कसनराव  सभापती 
२. मा.ल ढे न ता योगेश  सद या 
३. मा.सागर सुखदेव हगण े  ि वकृत सद य  
४. मा.धावडे गोपीकृ ण भा कर ि वकृत सद य 
५. मा. ीम.वैशाली शांत खा  े ि वकृत सद य  

 

   या िशवाय ी.अ णा यशवंतराव बोदडे - सहा यक आयु , ी.नाना मोरे – शासन 
अिधकारी,  ी.संजय घुब-ेकायकारी अिभयंता थाप य, ी.िनतीन देशमुख- कायकारी अिभयंता 
िव ुत, ी.शिशकांत दवंडे-उपअिभयंता पाणीपुरवठा, ी.बाळू  लांडे-उपअिभयंता िव ुत, 

ी.संजय वाईकर-उपअिभयंता थाप य, ीम.वैशाली ननावरे-उपअिभयंता जलिन:सारण, 
ी.संदेश खडतरे- उपअिभयंता नगररचना, ी.िव. क.वाईकर - उपअिभयंता थाप य, 
ी.िवनायक मान-े उपअिभयंता थाप य, ी.महेश बरीदे-* उपअिभयंता थाप य, ी.लांडे 

बी.पी.- उपअिभयंता िव ुत, ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी,  ी.बी.बी.कांबळे- 
सहा.आरो यािधकारी, ी.िवजय काडे-किन  अिभयंता, ी.अिनल इद-ेकिन  अिभयंता, 

ीम.अिनता केदारी- डा पयवे क इ यादी अिधकारी उपि थत होते.  
 

मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/सद या व अिधकारी/कमचारी यांचे 
वागत क न सभा कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.  

 
मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घे यात 
आले. 
िवषय .१ मा.राज  कसनराव लांडगे यांचे प  द. ०५/०१/२०२१ 

व छता अिभयान अंतगत नगरसद यांचा माहे माच २०२१  
 म ये अ यास दौरा  आयािजत करणेबाबत 

 
 



खालील माणे सूचना मांडणेत आली 
 
सुचक : मा.न ता ल ढे   अनुमोदक: मा.वैशाली खाडये 
 
कोरम अभावी आज होणारी क भाग सिमतीची मािसक सभा दनांक  २ फे ंवारी २०२१ 

पयत तहकुब कर यात यावी. 
 
सभापती : सभा कामकाज भरिवणेकामी आव यक गणसं या सभागहात उपि थत नसलेने 

आज होणारी क भाग सिमतीची मािसक सभा दनांक  २ फे ंवारी २०२१  रोजी सकाळी 

११.१५ वा. पयत तहकुब कर यात येत आहे.  

 
सही/- 

(लांडगे राज  कसनराव) 
सभापती, क भाग सिमती 

 
 

सही/- 
(नाना मोरे) 

शासन अिधकारी 
तथा सिचव (सभाशाखा) 

जा. . क ेका/ शा/सभा/ २ ब /२०२१ 
दनांक -   ०५ /०१/२०२१ 

  
 



पपरी  चचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय, भोसरी 

सभावृ ांत  
(कायपि का .३६) 

 
दनांक : ०२/०२/२०२१    वेळ : सकाळी ११.३० वाजता. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पपरी चचवड महानगपािलके या मा.क भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०२१ ची 
दनांक ०५/०१/२०२१ रोजी  तहकुब कर यात आलेली मािसक सभा  मंगळवार दनांक 

०२/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता क े ीय कायालयाचे ी.छ पती  िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयोिजत कर यात आली होती.  सभेस खालील स मा.नगरसद य/ 
नगरसद या हजर होते. 

 
१. मा.लांडगे राज  कसनराव   सभापती 
२. मा.अि नी संतोष जाधव  सद या 
३. मा.सा रका िशवाजी स ते  सद या 
४. मा.वसंत भाकर बोराटे  सद य 
५. मा.बोइनवाड यशोदा काश  सद या 
६. मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव सद य 
७. मा.धावडे गोपीकृ ण भा कर  ि वकृत सद य 
८. मा. ीम.वैशाली शांत खा  े ि वकृत सद य  

 
   या िशवाय ी.अ णा यशवंतराव बोदडे - सहा यक आयु , ी.नाना मोरे – शासन 

अिधकारी  ी.संजय घुब-ेकायकारी अिभयंता थाप य, ी.िनतीन देशमुख- कायकारी अिभयंता 
िव ुत, ी.शिशकांत दवंडे-उपअिभयंता पाणीपुरवठा, ी.बाळू  लांडे-उपअिभयंता िव ुत, 

ी.संजय वाईकर-उपअिभयंता थाप य, ीम.वैशाली ननावरे-उपअिभयंता जलिन:सारण, 
ी.संदेश खडतरे- उपअिभयंता नगररचना, ी.िव. क.वाईकर - उपअिभयंता थाप य, 
ी.िवनायक मान-े उपअिभयंता थाप य, ी.महेश बरीद-े उपअिभयंता थाप य, ी.लांडे बी.पी.- 

उपअिभयंता िव ुत, ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी,  ी.बी.बी.कांबळे- सहा.आरो यािधकारी, ी. 
ि ह. के. दवाळे- मु य आरो य िनरी क, ीम.अिनता केदारी- डा पयवे क इ यादी अिधकारी 
उपि थत होते.  

 
मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/सद या व अिधकारी/कमचारी यांचे 

वागत क न सभा कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.  
  



 
ठराव मांक : २१ िवषय मांक : १ 
दनांक : ०२/०२/२०२१ िवभाग : लेखा 

सुचक : मा. अि नी संतोष जाधव अनुमोदक : मा. मिडगेरी िवलास 
हनुमंतराव 

      
संदभ  : मा.राज  कसनराव लांडगे यांचे प  द. ०५/०१/२०२१  

 
मा. सभापती यांनी िशफारस केले माणे  
 

          छता अिभयान अंतगत नगरसद यांचा अ यास दौरा  माहे माच २०२१ म ये आयोिजत 
करायचा आहे.  सदरचे अ यास दौ याम ये शहर व छता, कचरा िव हेवाट, शाळांमधील व छता 

क प, पयटन थळावरील व छता िनयोजन इ.बाबत मह वा या शहरांना भेटी ाय या आहेत.  
सदर दौ यासाठी क भाग सिमतीचे सद य व क भागातील ४ अिधकारी/कमचारी यांचेसाठी 
येणा या य  खचास मा यता दे यात येत आहे.  
 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
 
यानंतर उपि थतांचे आभार  क न मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केले.  
 
 
 
   

सही/-  
(लांडगे राज  कसनराव) 
सभापती, क भाग सिमती 

 
 

सही/- 
(नाना मोरे) 

शासन अिधकारी 
तथा सिचव (सभाशाखा) 

जा. . क ेका/ शा/सभा/ २ क /२०२१ 
दनांक -   ०२ /०२/२०२१ 

  
 


