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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                             पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३९/२०१९ 

दनांक : १९/०१/२०१९ 
 

 
 

ित, 
 

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

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक  २३/०१/२०१९ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क 
सभा बुधवार दनांक २३/०१/२०१९ रोजी दुपार ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  
सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े 
 

                                       

                                         आपला व ास,ू   

                                               
                                                (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती  

कायप का मांक – १७ 
 

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 वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल.  
 

---------- 

वषय .१)  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 सघंटनेने 
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 पुतळा बस वणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करण.े  

                                                  
                                                 (उ हास बबनराव जगताप)                                             

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३९/२०१९ 

दनांक : १९/०१/२०१९ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आले आहे. 
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