
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
                                                    अ े य कायालय िनगड , पुण-े44 

                                                   जा. .अ ेका/11/का व/479  /2016 

                                                    दनांक  31 /12 /2016 
 

ित, 
 

मा. ी./ ीम. ------------------------------ 

सद य/सद या अ भाग सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
िनगड - 44 
 
 

वषय:- अ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार  द.  2/1/2017 रोजी  
            द.ु 12.00 वा. आयो जत केलेबाबत.. . 

 
मा. महोदय / महोदया,  

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माहे जानेवार   2017  ची  

मािसक  सभा  सोमवार  द. 2/1/2017  रोजी द.ु 12.00  वाजता अ े ीय कायालयातील 

राजमाता जजाऊ सभागृह येथे आयो जत केली आहे.  सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. 

तुत सभेस कृपया  आपण उप थत रहावे,  ह वनंती. 

 
आपली व ास,ू 

 
सह /- 

 
शासन अिधकार  तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
 अ भाग सिमती 



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - १८ 
अ भाग सिमती 
कायप का मांक 12 

दनांक :-  2/1/2017                              वेळ:  दुपार   12.00  वाजता 
…………………………………………………………………………….............................................................. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माहे जानेवार   2017  ची मािसक  सभा 

सोमवार  दनांक  2/1/2017  रोजी दुपार   12.00  वाजता अ े ीय कायालयातील राजमाता जजाऊ 

सभागृह येथे आयो जत केली आहे. सदर सभेत खालील माण ेकामकाज होईल. 

 

            द. 17/12/2017 रोजी घेणेत आले या माहे डसबर   2016 चे मािसक सभेचा  सभावृ ांत [ कायप का 
. 10  ]   कायम करण.े    

 
वषय मांक  1 स मा. नगरसद या ीम सुभ ा ठ बरे यांचा द . 31/12/2016 रोजीचा  ताव  

अजंठानगर येथील ए – 3 या फुले शाहु आंबेडकर ब ड ंग या समोर ल व छतागृह पाडून 

नवीन दोन मजली अ यावत  व छतागृह बांधणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े   
 

वषय मांक  2 स मा. नगरसद या ीम सुभ ा ठ बरे यांचा द . 31/12/2016 रोजीचा  ताव  

अजंठानगर येथील माता रमाबाई आंबेडकर शाळे या कॉनर या चौकाला स ाट अशोक 
चौक असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करण े
 

वषय मांक  3 स मा. नगरसद या ीम सुभ ा ठ बरे यांचा द . 31/12/2016 रोजीचा  ताव  

अजंठानगर येथील बी – प ाशेड समोर ल व एमआयड सी जी लॉक लॉट नं. 170 
या प मेस मोकळया जागेवर ल अित मण हटवून गाडन व बहुउ ेशीय 
अदयावत 4 मजली ब ड ंग बांधणेस  मा यता देणेबाबत वचार करण े
 

वषय मांक  4 स मा. नगरसद य शरद ऊफ राज ू िमसाळ यांचा द . 31/12/2016 रोजीचा  ताव  

. . 17 संत तुकाराम उदयान  से टर नं. 27 अ मधील कृ णा हौिसंग सोसायट  
येथील रायगड ब ड ंग समोर ल चौकास िशवतीथ चौक असे नामकरण करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण े   
 

वषय मांक  5 स मा. नगरसद या  नंदा ताकवण े यांचा द . 31/12/2016 रोजीचा  ताव  

. . 17 संत तुकाराम उदयान ािधकरण भागातील िस-यािमक व ड या  एज सीने 
ािधकरणातील आय.सी.आय.सी.आय. बँक समोर ल चौक  सुशोिभकरण  
कर याबाबत पाठ वले या तावास मा यता देणेबाबत वचार करण े
 

वषय मांक  6 भाग मांक 18 कवळे येथील द नगर भागातील ी द मंद र सरपंच व ती 
कवळे तसेच कवळे गावातील ी बापदेव महाराज मंद र कवळेगाव असे नामफलक 
लावणेस मा यता  देणेबाबत वचार करण े   
 



वषय मांक 7  मा. सभापती  यांचे पुवपरवानगीने सभा कामकाजात  घेणेत येणारे ऐन वेळचे वषय दाखल 

क न घेण.े   
 

 
 
 
 
 
                                                                                                       सह /-  
 
                                                                                                                                शासन अिधकार  तथा 

सिचव (सभाशाखा) 
 अ भाग सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
अ े ीय कायालय, िनगड -44 

मांक अ ेका/11 /का व/479  /2016 

 द.    31 /12/2016 
 
 
 


