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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी स मती 

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

दनांक – १६/०७/२०२१                         वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१६/०७/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/ न व-१४ द. ३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ 

कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  स मा.सद य 
सभागृ हात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत 
होते.  

१. मा. वीनल क पल हे  े   -  सभापती 
२. मा.वसंत भाकर बोराटे 

३. मा.भ डवे सं गता राज  

४. मा.सुजाता सु नल पालांड े
५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६. मा.अ मत राज  गावड े
 
     या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

---------- 
खाल ल माणे सुचना मांड यात आल . 

सुचक – मा. वीनल हे  े  अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लका मा. वधी स मती शु वार दनांक-१६/०७/२०२१ रोजीची 
पा क सभा (कायप का .१६) दनांक-०६/०८/२०२१ रोजी दुपार  ०२:४५ वा. पयत तहकूब 
कर यात यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाल . 
--------- 

सभापती – शु वार दनांक ०६/०८/२०२१ रोजी दुपार  ०२:४५ वा पयत सदरची सभा तहकूब        
         कर यात येत आहे. 

 
 

( वीनल क पल हे े ) 
सभापती- वधी स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी स मती 

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

( दनांक १६/०७/२०२१ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ०६/०८/२०२१                         वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 
      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.वधी स मतीची दनांक १६/०७/२०२१ ची तहकूब 

सभा शु वार दनांक ०६/०८/२०२१ रोजी दुपार  २.४५ वाजता महापा लके या शासक य 

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

यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/ न व-१४ द. ३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने 

(ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  

स मा.सदस सभागृ हात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग 

वारे) उपि थत होते.  

 

१. मा. वीनल क पल हे  े   -  सभापती 

२. मा.सुजाता सु नल पालांडे 

३. मा.चौगुले सीमा द ा य 

४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

 

     या शवाय मा.इंगळे – उपआयु त,  मा.उ हास जगताप – नगरस चव, हे अ धकार  सभेस 

उपि थत होते. 

---------- 

 

दनांक ०२/०७/२०२१  रोजी  झाले या  सभेचा (कायप का मांक १५) सभावृ ांत  

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

 
 

 

( वीनल क पल हे  े) 
सभापती- वधी स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ३८२ /२०२१  
दनांक : १०/०८/२०२१         
                                                                                  

                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                पंपर  ४११ ०१८. 

 
         

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


