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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ब भाग सिमती 

- कायप का  १२ - 
 

द. १८/१/२०१४           वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची वशेष सभा शिनवार द. 
१८/१/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वाजता ब भागा या छ पती िशवाजी महाराज 
सभागृहात आयो जत कर यात आली आहे. सभेत खालील माणे कामकाज होईल. 
 
वषय . 1.  महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम २९-अ (१) अ वये १२ लाख 
लोकसं येपयत ०४ भाग सिम या आ ण १२ लाख लोकसं ये या पुढे अित र  ०३ 
लाख लोकसं येकर ता एक या माणे भाग सिम यांची रचना कर याची तरतुद आहे. 
याकर ता महानगरपािलकेची स याची लोकसं या वचारात घेवुन पुव या अ,ब,क,ड या 

०४ भाग सिम या यित र  न याने ०२ भाग सिम या थापन करणे आव यक 
आहे. 
 महारा  महापािलका अिधिनयमा या कलम २९-अ (१) म ये येक शहरात 
महानगरपािलका ठर वल अशा लागुन असले या िनवडणुक भागांचा समावेश 
असले या भाग सिम यांची रचना करणेत येईल असे नमुद आहे. यानुसार भाग 
सिम यांची रचना कर याचे अिधकार मा. महापािलका सभेला आहेत. यानुसार मा. 
महापािलका सभेने ठराव . ३५१ द. १९/०८/२०१३ अ वये महानगरपािलके या 
अ त वात असले या पुव या ०४ भाग सिम यांऐवजी खालील नमुद के या माणे 
एकुण ०६ भाग सिम यांची यांचे काय े ात समा व  होत असलेले भाग व 

ता वत े य कायालयांची ठकाणे यासह पुनरचना कर यात मा यता दली आहे.  
पुनरचनेबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे. 
 
अ.
. 

े ीय 
कायालय 

भाग मांक ता वत कायालय 

1. अ े ीय 
कायालय 

८,१०,१४,१५,१६,१७,१८,१९,२५,२
६,२७ = ११ 

भेळ चौक, ािधकरण, िनगड  
पुणे ४४ 

2. ब े ीय २०,२१,२२,२३,२४,४२,४९,५०, ए ो कंपनी आवार, िलंक 
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कायालय ५१,५२,५३ = ११ रोड, िचंचवड पुणे ३३ 
3. क े ीय 

कायालय 
३७,३८,३९,४०,४१,५८,५९,६०,
६१,६२,६३,६४ = १२ 

हॉक  टेड यम शेजार , 
नेह नगर, भोसर  पुणे ३९ 

4. ड े ीय 
कायालय 

४३,४४,४५,४६,,४७,४८,५४,५
५,५६,५७ = १० 

औध रावेत र ता, रहाटणी, 
पुणे १७ 

5. इ े ीय 
कायालय 

६,७,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५,
३६  = १० 

पांजळपोळ समोर, पुणे 
नािशक र ता, भोसर  पुणे 
३९ 

6. फ े ीय 
कायालय 

१,२,३,४,५,९,११,१२,१३,२८ = 
१० 

ािधकरणाचे जुने कायालय, 
टळक चौक, िनगड  पुणे ४४ 

 
यानुसार महापािलके या अ,ब,क,ड,इ आ ण फ म ये या माणे सिम यांची 

पुनरचना क न न वन े ीय कायालय अ त वात येणेकामी मा. महापािलका सभेने 
ठराव . ३५१, द. १९/०८/२०१३ अ वये मा यता द यानुसार पुव चे ब भाग 
सिमती काय े ाम ये समा व  असले या उ  ठरावात नमुद काह  भाग वगळुन इतर 
भाग सिमती या काय े ात समा व  के याने अथवा पुनरचनेनुसार इतर भागातील 

काह  भाग न याने समा व  क न पुनरिचत ब भाग सिमती अ त वात आलेली 
अस याने याकर ता े ीय कायालय य  काया वत करणेकर ता आव यक या 
सां विधक बाबींची / यांची पूतता क न य  कामकाज सु  करणेबाबत वचार 
करणे.  
           
 
 
 
. ब /का व/३/२०१४ 
द. १३/१/२०१४ 
 
त-  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

 पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


