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                                                                पपरी चचवड महानगरपािलका 

  क भाग कायालय 
  जा. .क / कािव/६४८ /२०१४ 

                                                      दनांक-  १५ / १ /२०१४ 
 

ित, 
 मा.नगरसिचव 
 पपरी चचवड महानगरपािलका 
 पपरी-१८. 
 मा.सव स मा.नगरसद य/नगरसद या 
         पपरी चचवड महानगरपािलका, 
 पपरी-१८. 
 
     िवषय – क भाग सिमती या कामकाजाबाबत. 
                      संदभ- १.  क भाग सिमतीचा ठ. .२ द. ५/४/२०१३ 
                               २.  क भाग सिमती कायपिञका मांक १० 
                                    द. ८/१/२०१४ 
                               ३.  क भाग सिमती िवशेष सभा कायपिञका  
                                    मांक-११ द. १३/१/२०१४ 
                               ४.  क भाग सिमती िवशेष सभा कायपिञका   
                                    मांक-१२ द. १३/१/२०१४ 
                               ५.  मा.िसमा सावळे यांचे द. १५/१/२०१४ चे पञ 

                                              यावरील मा.आयु  सो. यांचे नगरसिचव यांनी 
                                              मािहती घेवून सादर करणेबाबतचा शेरांकन. 

६. मा.नगरसिचव पपरी चचवड महानगरपािलका 
यांचेकडील पञ .नस/४/कािव/५५/२०१४ द. 
१५/१/२०१४ 

महोदय, 
 क भाग सिमतीची सभा ठराव -२ नुसार क भाग सिमती या मासीक सभेचा 
दनांक व वेळ िनि त करणे- क भाग सिमतीची मािसक सभा ही येक मिह याचे पिह या 

बुधवारी दुपारी ३.०० वाजता ( पिह या बुधवारी सावजिनक सु ी असेलतर दुस-या दवशी) 
क भाग कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोिजत करणेकामी 
मा यता देणेत यते आह.े या माणे ठराव आह.े 
          दनांक १९/१२/२०१३ रोजी मा.आ य ा क भाग सिमती यांनी  यांचे पञानुसार  
द. १/१/२०१४ रोजीची  माहे जानेवारीची होणारी मासीक सभा ही द. ८/१/२०१४ रोजी 

घेणेबाबत आदेश दले यानुसार द. १/१/२०१४ रोजीची सभा द. ८/१/२०१४ रोजी दुपारी 
३/- वाजता घेणेबाबत काय मपिञका मांक १० द. ४/१/२०१४ ची सव संबंधीत 
नगरसद य यांना  चार दवसाचे आत देणेत आली. यानुसार द. ८/१/२०१४ रोजी दुपारी  क 

भाग सिमतीची सभा ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये  हजर सद यांनी सदरची 
सभा ही ठरावानुसार येक मिह या या पिह या बुधवारी घेणे आव यक होते  यानुसार द. 
८/१/२०१४ रोजी घेतलेली ही सभा ठरावानुसार न घेतलेने सवानुमते सदरची सभा र  
करणेत आली असून पुढील मासीक सभा िनयमानुसार घेणेत यावी असा ठराव झाला. 
 द. १३/१/२०१४ चे मा.अ य  यांचे आदेशानुसार कासारवाडी नािशक फाटा येथील 
झाले या दुमजली उ ाणपुलास ज.ेआर.डी.टाटा उ ाणपुल असे नामकरण करणेबाबत 
िवषयपिञका मांक ११ नुसार िवशेष सभा घेणेबाबत स मा.नगरसद यां या पञानुसार  
िवशेष सभेचे िवषयपञ  सवसंबंधीतांना बजावले. सदर सभा ही  गु वार द. १६/१/२०१४ 
सकाळी ११.३० वाजता होणार आह.े सदर िवषयपञीकेवर मा.नगरसद या िसमाताई सावळे 
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व स मा.आशाताई शडगे यांनी हरकतीचे पञ द यामुळे द.१५/१/२०१४ रोजी या पञावर  
नगरसिचव मािहती घेवून सादर करा असे मा.आयु  यांनी आदेश दले. तसेच मा.नगरसिचव 
यांनी  द. १५/१/२०१४ या आदेशा वये मा. भाग अिधकारी, क भाग यांना कळिवले आहे 
क ,  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची करण २ मधील िनयम १ (ह) नुसार 
िवहीत कालावधीची नो टस  “ िवशेष सभेक रता ”  देणे आव यक अस याने  यानुसार िवशेष 
सभेबाबत  उिचत कायवाही करणेत यावी. तसेच मा.आयु  सो. यांनी मा.नगरसिचव यांना 
द. ८/१/२०१४ ची मासीक सभा व द. १६/१/२०१४ ची िवशेष सभा  र  करणेबाबत 

आदेश दलेले आहेत असे मा.नगरसिचव यांनी सांगीतले असून यानुसार मा.नगरसिचव यांनी 
सदरचा दो ही सभा र  करा ात असे आदेश दले आहेत. 
 सबब मा.आयु  सो. व मा.नगरसिचव यांचे आदेशानुसार द. ८/१/२०१४ ची 
(कायपिञका -१०)   मासीक सभा व द. १६/१/२०१४ ची (कायपिञका -११)   िवशेष 
सभा  र  करणेत येत आह.े 
 कळावे. 
 
 
 

                                                                                                   
          शासन अिधकारी तथा सिचव   
                                                                                क भाग 
                क भाग कायालय 
       पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
      
       

त-१)मा.आयु  सो. 
         पपरी चचवड महानगरपािलका  
      २) सव संबंधीत िवभाग 
 
  


