
पपरी  चचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय, भोसरी 

सभावृ ांत  
(कायपि का .३७) 

 
दनांक : १७/०२/२०२१            वेळ : सकाळी ११.०० वाजता. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमतीची िवशेष सभा (सन २०२०-

२०२१ चे सुधारीत व सन २०२१-२०२२ चे मूळ अंदाज प कास मंजूरी देणेबाबतची)   बुधवार  

दनांक १७/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता “क” ेि य कायालयातील ी.छ पती 

िशवाजी महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत 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.रा ल गुलाब जाधव  सद य  
५. मा.वसंत भाकर बोराटे  सद य 
६. मा.बोइनवाड यशोदा काश  सद या 
७. मा.ल ढे न ता योगेश   सद या 
८. मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े  सद य 
९. मा.समीर मोरे र मासुळकर   सद य  

 

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

अिधकारी, ी.संजय घुबे-कायकारी अिभयंता थाप य, ी.िनतीन देशमुख- कायकारी अिभयंता 

िव ुत, ी.शिशकांत दवंडे-उपअिभयंता पाणीपुरवठा, ीम.वैशाली ननावरे-उपअिभयंता 

जलिन:सारण, ी.िव. क.वाईकर - उपअिभयंता थाप य, ी.वैभव पुसाळकर, ी.महेश बरीदे - 

उपअिभयंता थाप य, ी.लांडे बी.पी.- उपअिभयंता िव ुत, ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी, 

ीम.िश पा बगाडे-किन  अिभयंता ज.िन., ी.शैल  च हाण-किन  अिभयंता पा.पु. 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 : २२ िवषय मांक : १ 
दनांक : १७/०२/२०२१ िवभाग : शासन 

सुचक : मा. अि नी संतोष जाधव अनुमोदक : मा. समीर मासुळकर 
      
संदभ  : मा. े ीय अिधकारी, क े ीय कायालय यांचेकडील प  मांक 

क ेका/ि वस/२अ/२०२१ द. १२/०२/२०२१ 
मा. े ीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे  
 

          पपरी चचवड महानगरपािलके या “क” े ीय कायालयाचे सन २०२०-२०२१ चे 
सुधारीत व सन २०२१-२०२२ चे मूळ अंदाज प कास 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/ ५ /२०२१ 
दनांक - २६  /०२/२०२१ 

  
 


