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प्रलि, 

 मा.---------------------------- 

         सिस्य/सिस्या 

         इ प्रभाग सलमिी 

  

           लवषय- पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी  

                     मालसक सभा  गुरुवार दिनाांक   ६ / ३ /२०१४ रोजी ि.ु  

                    ३.०० वाजिा आयोलजि केिेबाबि. 

 

महोिय / महोिया, 

 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी मालसक सभा गुरुवार दिनाांक     

६/३/२०१४ रोजी ििुंारी ३.०० वाजिा क क्षञेीय कायााियािें श्री.छञिंिी लिवाजी महाराज 

सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े सभसे आिंण उिंलस्िि रहावे ही लवनांिी. 

 

 

                                                                       आिंिा लवश्वास,ू   
      
       

                                                                                                

प्रिासन अलिकारी ििा  

                                                                   सलिंव (सभािाखा) 

                                                                     इ प्रभाग सलमिी 

  

 

 

प्रि- १. सवा सांबांलिि िाखाप्रमुख     

      २. कायााियीन नोटीस बोडा 

 

 

 



 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग सलमिी 

 कायािंलञका क्रमाांक-२ 

दिनाांक-  ६ / ३ /२०१४                                                   वेळ- ििुंारी ३.०० वाजिा 

 

        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी मालसक सभा गुरुवार दिनाांक  

६/३/२०१४ रोजी ििुंारी ३.०० वाजिा क प्रभाग कायााियािीि श्री.छञिंिी लिवाजी 

महाराज सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े  सभेि खािीि कामकाज होईि. 

 

                        दि.६/०२ /२०१४ रोजी झािले्या  लविेष सभेिंा (कायािंलञका क्र.१)  

                        सभावृत्ाांि कायम करणे. 

 

लवषय क्रमाांक १)  Adv लनिीन  िाांडगे व मा.लनिीन काळजे याांिें िंञ- पिंिंरी पिंिंवड  

                        मनिंाच्या विीने भोसरी गावठाण प्रभागामध्य ेकुस्िी आखाडयासमोर  

                        िंाण्याच्या ििावाच्या बाजुने ब-यािं वषाािूंवी छोटे छोटे गाळे उभारण्याि  

                        आिे होिे. सिर ठठकाणी मध्यांिरीच्या काळाि िंीएमिंीएमएििंा बसस्टॉिं  

                        करण्याि आिेिा होिा िंरांिु िो सध्या बांि केिेिा आह.े सिर उभारििे े 

                        गाळे ह ेउभारिले्या दिवसािंासून िे आजिागायि वािंरलवना बांि अवस्िेि  

                        आहिे िसेिं वािंर नसल्याने सिर ठठकाणी ब-यािंिा गैरप्रकार घडि  

                        असिाि याठठकाणी भलवष्याि गांभीर घटना घडण्यािंी  िक्यिा नाकारिा  

                        येि नाही. माह ेएलप्रि २०१२ च्या मनिंाच्या सवासािारण सभेि सिर  

                        गाळे वाटिं करण्यािंा प्रस्िाव िप्तरी िाखि करण्याि आिेिा आह ेिरी  

                        सिर गाळे लनष्कासीि करुन उवारीि ठठकाणी भोसरी िंोिीस स्टेिन अांिगाि  

                        भोसरी िंोिीस िंौकी उभारण्यासाठी जागा उिंिब्ि करुन ियावी व  

                        त्यासाठी आवश्यक असणारी डागडुजी व अनुषांगीक स्िािंत्य लवषय काम े 

                        करण्याि यावीि िसेिं उवारीि मोकळया जागेि छोटेसे उियान उभारुन  

                        सिर ठठकाणी जेष्ठ नागरीक मलहिा याांना बसण्यासाठी बैठक व्यवस्िा  

                        करण्याि यावी. िरी वरीि वािंरालवना िंडून असििेे गाळे लनष्कासीि  

                        करुन िंोिीस िंौकी व उियानासाठी आवश्यक असिेिी कामे करण्यास  

                        मान्यिा िणेेबाबि लविंार करणे. 

लवषय क्रमाांक  २  Adv.लनिीन  िाांडगे व मा.लनिीन काळजे याांिें िंञ-भोसरी गावठाण  

                        प्रभागाअांिगाि लसिाराम िोंढे उियानाच्या प्रवेिद्वारासमोरीि कोिं-यावर  

                        मनिंािें एक FRP िें स्वच्छिागृह उभारििेे आह.े सिर ठठकाणी रस्िा  



                         रुांिीकरण झाल्याने िेिीि लनिंरा व्यवस्िीि होि नसल्याने आजुबाजूच्या  

                         िंठरसराि सिि िगंुिी िंसरिेिी असि.े मध्यांिरीच्या काळामध्ये  

                         मा.आरोग्य लनरीक्षक व मा.आरोग्य अलिकारी क प्रभाग याांनी समक्ष  

                         िंाहनी केििेी आह ेिरी िंठरसरािीि नागठरकाांच्या मागणी वरुन सिर  

                         वािंराि नसििे ेस्वच्छिागृह त्वरीि लनष्कासीि करुन िेिीि िंठरसर  

                         िगंुिीमुक्त करण्यास िािडीने कायावाही करणेस मान्यिा िणेेबाबि लविंार  

                         करणे.                     

                                                                           

 

                                                                       प्रिासन अलिकारी ििा  

                                                                        सलिंव (सभािाखा) 

                                                                          इ प्रभाग सलमिी 
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