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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, प ंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा स मती   

कायप का मांक – ०५ 

सभावृ ांत  

    दनांक - १८/०१/२०२२                                   वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. शहर सुधारणा स मतीची पा क सभा मंगळवार 

दनांक १८/०१/२०२२ रोजी दु.२.३० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 

मज यावर ल मा.सभापती, शहर सुधारणा स मती यांचे दालनात मा. उप स चव महारा  शासन 

नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जानेवर  २०२२ अ वये 

ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  होती. सदर सभेत 

खाल ल माणे 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.अनुराधा गणपत गोरखे   -  सभापती 

२. मा. ा.सोनाल  द ा य ग हाणे 

३. मा.साधना अंकुश मळेकर 

४. मा.च धे आरती सुरेश 

५. मा.वैशाल  ानदेव घोडेकर 
         

या शवाय मा. उ हास जगताप - नगरस चव, मा. महाजन – कायकार  अ भयंता,       

मा. सु नल हर दास – उप अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होते.  
 

---------- 
 

उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले. 

 

वषय .१) शहरातील मु य र या या कडेला असणा-या झोपडप ट  या दशनी भागावर 

सुशो भकरणा या ट ने रंगरंगोट  करणेबाबत. 

मा.सोनाल  ग हाणे व मा.वैशाल  घोडेकर यांचा ताव. 

 

---------- 
 
 

अ) दनांक ०४/०१/२०२२ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०४ ) चा सभावृ ांत   कायम 

करणेत आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
 
ठराव मांक – ९   वषय मांक – ०१ 
दनांक – १८/०१/२०२२  
सुचक – मा.सोनाल  ग हाणे    अनुमोदक – मा.वैशाल  घोडेकर 
संदभ – मा. सोनाल  ग हाणे व मा. वैशाल  घोडेकर यांचा ताव. 

 व छ भारत मशन अंतगत पंपर  चंचवड शहरातील मु य र या या कडेला 
असणा-या झोप यांना सुशो भकरण कर या या ट ने यावसा यक कलाकार यां या माफत 
शहरातील झोपडप यांची पाहणी क न झोपडप ट या दशनी भागावर काह  
सुशो भकरणा या ट ने बदल कर यास व या माणे रंगरंगोट  करणेस व यासाठ  येणा-या 
आव यक या खचास मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 
 

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

( अनुराधा गणपत गोरखे ) 
सभापती 

शहर सुधारणा स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/२०/२०२२ 
दनांक : १९/०१/२०२२ 

 

         
(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. 


