
 1 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - १४ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - ०६/०३/२०२०                                          वेळ – दुपार ३.०० वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
०६/०३/२०२० 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.अ नी िभमा बोबडे  - सभापती 
   २. मा.घोलप कमल अिनल 

             ३. मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

   ४. मा.पवार मिनषा मोद 

   ५. मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

   ६. मा.सुल णा राजू धर   
     
       या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------  

     उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आला. 
 
वषय .१)  मा. वधी सिमती ठराव .२२, द.२० डसबर २०१९ म ये दु ती करणेबाबत. -   
           मा.कमल घोलप, मा.अनुराधा गोरखे यांचा ताव. 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

सुचक – मा.कमल घोलप     अनुमोदक – मा.अनुराधा गोरखे 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वधी सिमतीची दनांक ०६/०३/२०२० ची पा क 
सभा शु वार दनांक २०/०३/२०२० रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

सभापती - शु वार दनांक २०/०३/२०२० रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत  

          येत आहे. 
 

                         (अ नी िभमा बोबडे) 

                       सभापती 
                  वधी सिमती 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                      पंपर  - ४११ ०१८. 
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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती  

कायप का मांक - १४ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०६/०३/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २०/०३/२०२०                                          वेळ – दुपार २.४५ वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची द.०६/०३/२०२० ची तहकूब सभा 
शु वार दनांक २०/०३/२०२० 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.अ नी िभमा बोबडे  - सभापती 
   २. मा.घोलप कमल अिनल 

              ३. मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

   ४. मा.पवार मिनषा मोद 

   ५. मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

   ६. मा.सुल णा राजू धर   
     
       या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------  
 

    दनांक २०/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १३) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 

 

ठराव मांक – ३३         वषय मांक - ०१ 
दनांक – २०/०३/२०२०      

सुचक : मा.कमल घोलप     अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शहरा या ह तील आजपयत व वध वा तुंना हणजेच चौक, 
उ ाने, र ते, व ती व इतर  ठकाणी नामिनदशक फलक कर यात आले आहेत. तसेच उ डाणपुल व 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारतींना दे यात आलेले “ महा मा योितबा फुले ” हे नाव चुक चे 
असुन यात दु ती क न “ महा मा जोतीराव फुले ” हे यो य व महारा  शासना या वतीने वापरात 
असलेले नाव देणेस.तसा अ यादेश काढणेस आ ण आजपासनू संपुण महानगरपािलके या कामकाजात सु ा 
“ महा मा जोतीराव फुले ” असा उ लेख करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 

(अ नी िभमा बोबडे) 

सभापती 
वधी सिमती                                                        

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१६६/२०२० 
दनांक : ०४/०५/२०२०          

 
 

                                                      
                                                                                                     ( 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. 


