
 1

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 
क े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .२९) 
 
 

दनांक: ०१ /१०/२०१९       वेळ: सकाळी ११.३० वाजता 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भग सिमतीची माहे ऑ टोबर २०१९ ची मािसक 
सभा मंगळवार दनांक ०१/१०/२०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता क ेि य कायालयाचे “ ी.छ पती 
िशवाजी महाराज सभागृह” येथे आयोिजत कर यात आली होती. सदर सभेस खालील अिधकारी उपि थत 
होत.े 

 
 
१. ी.अ णा बोदडे- ेि य अिधकारी 
२. ी. दलीप आढारी- शासन अिधकारी 
३. ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी 
  
 

सिचव : सभा कामकाज भरिवणेकामी नेमले या वेळी एकही स मा.नगरद य/ सद या सभागृहात उपि थत 
नसलेने सदरची मािसक सभा दनांक ०५/११/२०१९ रोजी सकाळी ११.२० वा. पयत तहकुब कर यात 
येत आहे.  

 
 
 
  

शासन अिधकारी  
तथा सिचव (सभाशाखा) 

क े ीय कायालय 
पपरी चचवड महानगरपािलका,  

क े ीय कायालय, भोसरी-२६ 
जा. . क ेका/सभा/कािव/११५/२०१९  
द.    ३१/१०/२०१९  

 
त: सव नगरसद य /सद य, संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 
क े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .२९) 
( दनांक ०१/१०/२०१९ ची तहकुब सभा) 

 
दनांक: ०५ /११/२०१९       वेळ: सकाळी ११.२० वाजता 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भग सिमतीची माहे ऑ टोबर २०१९ ची दनांक 

०१/१०/२०१९ रोजी तहकुब कर यात आलेली मािसक सभा मंगळवार दनांक ०५/११/२०१९ रोजी 
सकाळी ११.२० वाजता क ेि य कायालयाचे “ ी.छ पती िशवाजी महाराज सभागृह” येथे आयोिजत 
कर यात आली होती. सदर सभेस खालील स मा.नगरद य/ सद या उपि थत होते. 

 
१) मा.बोइनवाड यशोदा काश सभापती 
२) मा. लांडगे राज  कसनराव सद य 
३) मा.गीता सुिशल मंचरकर  सद य 
४) मा.वैशाली शांत खाडये  ि वकृत सद य 

 
यािशवाय ी.अ णा बोदडे- ेि य अिधकारी, ी. दलीप आढारी- शासन अिधकारी, ी.वसंत 

उगल-ेलेखािधकारी, ी.संजय घुबे-कायकारी अिभयंता थाप य, ी. ही.सी.काळे- कायकारी अिभयंता 
ेनेज, ी.शिशकांत दवंड-े उपअिभयंता पाणीपुरवठा, ी.संदेश खडतरे-उपअिभयंता नगररचना, 
ी.वाईकर-उपअिभयंता ज.िन., ी.िवनायक माने, ी.महेश ब रदे,  –उपअिभयंता थाप य, 
ी.एस. ही.बगाडे-सहा यक उ ान अिध क, ीम.केदारी अ.अ.- डा पयवे क,  इ.अिधकारी उपि थत 

होते.  
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 
सुचक: मा.राज  लांडगे    अनुमोदक: मा. गीताताई मंचरकर 
 
कोरम अभावी सदरची मािसक सभा दनांक ०३/१२/२०१९ रोजी सकाळी ११.१० वा. पयत 

तहकुब कर यात येत आह.े  
सदरची सूचना सवानुमते मा य कर यात आली. 

 
उपि थतांचे आभार  क न मा.सभापत नी सभा संपलेचे जाहीर केले. 

 
 

 
(बोइनवाड यशोदा काश) 
सभापती (क भाग सिमती) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
 
 

शासन अिधकारी  
तथा सिचव (सभाशाखा) 

क े ीय कायालय 
पपरी चचवड महानगरपािलका, क े ीय कायालय 

जा. . क ेका/सभा/कािव/ ११८/२०१९  द. २८/११/२०१९  
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 
क े ीय कायालय, भोसरी-२६ 
सभावृ ांत (कायपि का .२९) 

( द.०१/१०/२०१९ व द.०५/११/२०१९ ची तहकुब सभा) 
 

दनांक:  ०३ /१२/२०१९       वेळ: सकाळी ११.१० वाजता 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भग सिमतीची माहे ऑ टोबर २०१९ ची द.०१/१०/२०१९ 

व द.०५/११/२०१९ ची तहकुब मािसक सभा मंगळवार दनांक ०३/१२/२०१९ रोजी सकाळी ११.१० 
वाजता क ेि य कायालयाचे “ ी.छ पती िशवाजी महाराज सभागृह” येथे आयोिजत कर यात आली 
होती. सदर सभेस खालील माणे स मा.नगरद य/ सद या उपि थत होते. 

 
१. मा.बोइनवाड यशोदा काश  सभापती 
२. मा. लांडगे राज  कसनराव  सद य 
३. मा.गीता सुिशल मंचरकर  सद य 
४. मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े  सद य 
५. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर  सद या  
६. मा.समीर मोरे र मासुळकर  सद य 
७. मा.वैशाली शांत खाडये  ि वकृत सद य  
 
यािशवाय ी.अ णा बोदडे- ेि य अिधकारी, ी. दलीप आढारी- शासन अिधकारी, ी.वसंत 

उगल-ेलेखािधकारी, ी.संजय घुबे-कायकारी अिभयंता थाप य, ी.कांबळे बी.बी.सहा यक 
आरो यािधकारी, ी.संदेश खडतरे-उपअिभयंता नगररचना, ी.वाईकर-उपअिभयंता ज.िन., ी.बाळु 
लांडे-उपअिभयंता िव ुत,  ी.िवनायक माने, ी.वैभव पुसाळकर, ी.महेश ब रदे,  –उपअिभयंता 
थाप य, ी.सुिनल बेळगावकर- किन  अिभयंता बीआरटीएस, ी.को टयाना- आरो य िनरी क 

पशुवै क य िवभाग, ीम.केदारी अ.अ.- डा पयवे क,  इ.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.   
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सुचक: मा.रा ल भोसले     अनुमोदक: मा. वैशाली घोडेकर 
 
पपरी चचवड महानगरपािलके या अि शामक दलाचे कमचारी ी.िवशाल हनुमंत जाधव यांचे 

रिववार दनांक १ िडसबर २०१९ रोजी कत य बजावत असतांना अपघाती िनधन झाले आहे.  यांना 
आज या सभेम ये दांजली अपण कर यात यावी.  

 
सदर सुचना सवानुमते मा य कर यात आली. 

(उपि थतांनी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली) 
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अ) अ) दनांक ०४/०९/२०१९ राजी घेणेत आले या माहे जून, जुलै, ऑग ट व पटबर २०१९ चे 
मािसक सभेचा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे सभापत नी कट केले. 
 

 
यानंतर उपि थतांचे आभार  क न मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केले.   

 
 

सही/-  
(बोइनवाड यशोदा काश) 
सभापती (क भाग सिमती) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
 
 

 सही/- 
शासन अिधकारी  

तथा सिचव (सभाशाखा) 
क े ीय कायालय 

पपरी चचवड महानगरपािलका,  
क े ीय कायालय, भोसरी-२६ 
जा. . क ेका/सभा/कािव/ १२३ /२०१९   
द. : ३०  /१२/२०१९ 
त: सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

 
 
 
 


