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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा सिमती   

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २३/०१/२०१९                        वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा ीक सभा बुधवार 

दनांक २३/०१/२०१९ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 

स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १. मा.चौगुले सीमा द ा य  –  सभापती     

       २. मा.बारणे माया संतोष 

 ३. मा.घोलप कमल अिनल 

 
 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

                             ---------- 
 

     सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात नसलेने मा.सभापती 

यांनी सदर सभा दनांक १३/०२/२०१९ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत तहकूब केली. 

----------- 
 
 
 
 

(सीमा द ा य चौगुले) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

( दनांक – २३/०१/२०१९ रोजीची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १३/०२/२०१९               वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक – 

२३/०१/२०१९ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक १३/०२/२०१९ रोजी दुपार  २.४५ वाजता 

महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचं  पवळे सभागृहात 

आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १. मा.चौगुले सीमा द ा य  –  सभापती 

  २. मा.भोईर सुरेश िशवाजी     

 
 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

                             ---------- 
 

     सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात नसलेने मा.सभापती 

यांनी सदर सभा दनांक २७/०२/२०१९ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत तहकूब केली. 

----------- 
 
 
 

(सीमा द ा य चौगुले) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

( दनांक – २३/०१/२०१९ व १३/०२/२०१९ रोजीची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २७/०२/२०१९                        वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक – 
१३/०२/२०१९ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक २७/०२/२०१९ रोजी दुपार  २.४५ वाजता 
महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 
 

  १. मा.चौगुले सीमा द ा य   -  सभापती 
  २. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
 ३. मा.घोलप कमल अिनल  

४. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

 ५. मा.िनलेश हरामण बारणे          

  
या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.इंदलकर – सहा.आयु  मा.पुजार ,– 

कायकार  अिभयंता, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
 
 

------------- 
               

ठराव मांक - ५०          वषय मांक - ०१ 
दनांक - २७/०२/२०१९                              वभाग – थाप य (उ ान)      

सुचक : मा.सुरेश भोईर                         अनुमोदक : मा.कमल घोलप 

संदभ: मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था.उ ान/का व/०५/२०१९, द.०४/०१/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने पंपर  चौकातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

पुतळा प रसरात िभमसृ ी तयार कर याचे काम स या सु  आहे. सदर िभमसृ ीचे काम 

सु  असताना थािनक नगरसद य व नगरसद या, ध मद प ित ान, पंपर  व 

डॉ.बी.आर.आंबेडकर ुप िनगड  या संघटनेने सदर ठकाणी माता रमाई आंबेडकर यांचा 

पुतळा व उ ान वकिसत कर याची मागणी केलेली आहे. या मागणीचा वचार क न 

मा.महापौर यांनी याबाबत यो य ती कायवाह  करणेबाबत कळ वले आहे.  तर  पंपर  

चौकातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात माता रमाई आंबेडकर यांचा पुणाकृती 
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पुतळा बस वणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे िशफारस करणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  
 

        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  

   यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
         (सीमा द ा य चौगुले) 

   सभापती  

   शहर सुधारणा सिमती 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

    पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१३३/२०१९ 

दनांक : ०५/०३/२०१९                                                                                          

                                                                                            
                                             (उ हास बबनराव जगताप)                                  
                                                   नगरसिचव  

                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  ४११ ०१८. 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.  


