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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण स मती 

कायप का मांक - ०३ 

सभावृ ांत 

 

दनांक - ०९/१२/२०२१                           वेळ - दुपार  २.३० वा. 

 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण स मतीची पा क 

सभा गु वार दनांक ०९/१२/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात मा.उप स चव महारा  शासन 

नगर वकास वभाग यांच ेकडील प . .कोरोना – २०२०/ . ७६/न व/-१४ द.२२ ऑ ट बर 

२०२१ अ वये आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  स मा.सद य 

सभागृ हात उपि थत होते. 

 

१. मा.स वता बाळकृ ण खुळे   - सभापती 

२. मा.गायकवाड नमला मनोज 

३. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

 

 

या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.चारठाणकर- उप आयु त, 

मा.सुहास बहा दरपुरे – समाज वकास अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

---------- 

 

खाल ल माणे सुचना मांड यात आल . 

 

सुचक – मा. नमला गायकवाड         अनुमोदक – वाती (माई) काटे 

 

त मळनाडू प रसरात कु नुर येथे भारतीय हवाई दलाचे हे लकॉ टर द.०८/१२/२०२१ रोजी 

कोसळले आहे. सदर हे लकॉ टर म ये सीडीएस बपीन रावत यां यासह यां या प नी, 

संर ण सहा यक, सुर ा कमांडो आ ण आय.ए.एफ पायलट होते. सदर या दुघटने म ये 

काह  मृ युमुखी पडलेतर काह  जखमी झालेले आहेत. दुघटनेत मृ युमूखी पडले यांना  
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धांजल  वाहु न आजची मा.म हला व बालक याण स मती सभा द.१५/१२/२०२१ रोजी 

दु.१२.०० पयत तहकूब करणेत यावी. 

 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाल . 

---------- 

 

 

सभापती – सदरची सभा बुधवार द.१५/१२/२०२१ रोजी दु .१२.०० वा. पयत तहकूब करणेत  

   येत आहे. 

---------- 

 

 

(स वता बाळकृ ण खुळे) 

सभापती 

म हला व बालक याण स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  – ४११ ०१८. 

 



 

 

3
 

 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण स मती 

कायप का मांक - ०३ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०९/१२/२०२१ ची तहकूब सभा) 

 

दनांक - १५/१२/२०२१                          वेळ - दुपार  १२.०० वा. 

 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण स मतीची तहकूब 

सभा बुधवार दनांक १५/१२/२०२१ रोजी दुपार  १२.०० वा. महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात मा.उप स चव महारा  शासन 

नगर वकास वभाग यांच ेकडील प . .कोरोना – २०२०/ . ७६/न व/-१४ द.२२ ऑ ट बर 

२०२१ अ वये आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  स मा.सद य 

सभागृ हात उपि थत होते. 

 

१. मा.स वता बाळकृ ण खुळे   - सभापती 

२. मा.योगीता ाने वर नागरगोज े

३. गायकवाड नमला मनोज 

४. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६. मा.दशले रेखा राजेश 

 

या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.चारठाणकर- उप आयु त, 

मा.सुहास बहा दरपु रे – समाज वकास अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

---------- 

 

अ) मा.म हला व बालक याण स मती सभा (कायप का मांक ०२)  

दनांक २५/११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याच े मा.सभापती यांनी  

कट केल.े 

---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 

 

 

(स वता बाळकृ ण खुळे) 

सभापती 

म हला व बालक याण स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  – ४११ ०१८. 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  १८. नगरस चव कायालय                                                          

मांक : नस/०४/का व/५५७/२०२१ 

दनांक : १५/१२/२०२१ 

 

             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पपंर  ४११ ०१८. 

 

त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  

रवाना. 


