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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा स मती   

कायप का मांक – ०७ 

सभावृ ांत  

    दनांक - १५/०२/२०२२                              वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. शहर सुधारणा स मतीची पा क सभा 

मंगळवार दनांक १५/०२/२०२२ रोजी दु .२.३० वा. मा.अवर स चव महारा  शासन 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. मा.सभापती, शहर सुधारणा 

स मती या महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, 

शहर सुधारणा स मती यांचे दालनातून सभा संच लत केल  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 गोरख े  -  सभापती 

२. मा. ा.सोनाल  द ा य ग हाणे 

३. मा.च धे आरती सु रेश 

४. मा.वैशाल  ानदेव घोडेकर 

५. मा.समीर मोरे वर मासुळकर 
         

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

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

 
---------- 

 

( प मभुषण राहु ल जी बजाज यांचे दनांक १२/०२/२०२२ रोजी द:ुखद नधन झाले असून 

यांना भावपुण धांजल  वाह यात आल . ) 
 

---------- 

 

अ) दनांक ०१/०२/२०२२ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०६ ) चा सभावृ ांत   

कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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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/५९/२०२२ 
दनांक : १७/०२/२०२२ 
 
 

    
(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. 


