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जावक .-ब /२/कािव/३०७/२०१३                              दनाक – १३/११/२०१३ 

मा. ी/ ीमती --------------------------                                   
सद य/सद या, भाग .----------------                                         
 पपरी चचवड महानगरपािलका,                                           
 पपरी – ४११ ०१८. 

 

िवषय : ब भाग सिमतीची मािसक सभा द.  २१/११/२०१३                                                         
रोजी आयोिजत केलेबाबत. 

महोदय/महोदया, 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार            
द. २१/११/२०१३ रोजी द.ु १२.१५ वाजता ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 

सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली आह.े या प ासोबत सभेची कायपि का पाठिव यात येत आह.े  तरी 
तुत सभेस उपि थत रहाव,े िह िवनंती 

कळाव,े 

                                आपला िव ासू 
 

 

 

 

 

 

त : सव संबंिधत शाखा मुख 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ब- भाग कायालय, िचंचवड, पुणे – ४११ ०३३. 

Email – bward@pcmcindia.gov.in Website – www.pcmcindia.gov.in 

दुर वनी मांक – ०२०-२७३५०१५३ 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती सभा 

कायपि का . ९ 
 

दनांक : २१/११/२०१३.                  वेळ : द.ु १२.१५ वा. 

    पपरी  चचवड  महानगरपािलके या  ब  भाग  सिमतीची  मािसक  सभा गु वार 
दनांक २१/११/२०१३. रोजी द.ु १२.१५ वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 

सभागृहाम ये आयोिजत केली आह.े  सभेत खालील माणे कामकाज होईल. 
 
िवषय . १.   ब भाग कायालय अंतगत भाग .२१ ( भागाचे नाव- दळवीनगर) चा समावेश होतो 

सदर भागा म ये म.न.पा.चे वातं यवीर सावरकर उ ान िवकसीत झालेले आह.े सदर 
उ ानाम य ेया पूव   म.न.पा. कडून झुकझुक गाडी साठी ितक टघर बांधणेत आले आह.े 
ितक टघराचा आकार ३.१५ मी.  X ५.१० मी.  एवढा आह.े सदर ितक टघरास  ब-याच 

माणात तडे िनमाण झाले असून मोडकळीस आले आह.े उ ाना म ये ितक टघरा 
भोवताली नागरीक य-ेजा करीत असतात. यामुळे  भिव यात होणारी िजवीतहानी तसेच 
िव हानी टाळ यासाठी सदरचे ितक टघर हटिव यात यावे असे ा िवभागाचे मत आह.े 
सदरचे तावास  मा यता देणेबाबत िवचार करण.े 

िवषय .२.      ब भाग कायालय अंतगत भाग .२४ ( भागाचे नाव – ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) चा 
समावेश होतो. सदर भागाम ये कै.भागुजी गोलांडे आिण ीधरनगर  उ ान म.न.पा 
कडुन िवकिसत झाले आह.े सदर उ ानाम ये नाग रकां या वापरासाठी मुतारी आह.े 
सदरची मुतारी उ ाना या बागेत आहे परंतु वापर बाहेरील बाजुने होत आह.े मुतारी 
दशनी बाजुने तसेच आतम ये सुि थतीत आह.े परंतु उ ाना या मागील बाजुस वडाचे मोठे 
झाड आहे .सदर झाडाची मुळे बांधकामा या पाय याशी गे याने मुतारी या मागील भाग 
धोकादायक झालेला आह.े तसेच मागील बाजूस भतीम ये झाडे उगव याने भतीना तडे 
पडले आहेत. सदर मुतारीचा आकार ३.४५ मी.  x २.०० मी. एवढा आह.े यामुळे सदरची 
मुतारीचे प े  बांधकाम हटवुन फायबर मुतारी ठेवणे यो य होणार आह.े 
         तसेच ीधरनगर उ ानात वॉचमन ाटर शेजारी उ ान िवभागाचे ऑ फस आिण 
गोडाऊन आह.े सदरचे ऑ फस तसेच गोडाऊन जुने कौला  व पाचे असुन  भत ०.१० 
मी.जाडीची िसपोरे स प दतीची आह.े सदर खोलीचे छत पावसा यात िलकेज होत असले 
बाबत उ ानामधील कमचा-याचे हणणे आहे . सदर खोलीवर लोखंडी  Truss घेवुन प े 
टाकणे धोकादायक होणार आह.े यामुळे वॉचमन ाटर  शेजारील ऑ फस आिण गोडाऊन  
हटिवणे आव यक आहे  असे ा िवभागाचे मत आह.े सदर ऑ फस आिण गोडाऊन याचा 
आकार ५.९०मी. X ३.६०मी. एवढा आह.े 

            तरी भाग .२४ मधील कै.भागुजी गोलांडे उ ानातील मुतारी तसेच 
ीधरनगर उ ानातील वॉचमन ाटर शेजारील ऑ फसची आिण गोडाउनची खोली 

हटिवणेबाबतचे तावास मा यता देणेबाबत िवचार करण.े   
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िवषय . ३.   ब भागातील मनपा भवन उप िवभागातील िविवध प रसरातील िविवध काय मांसाठी 

वा षक प दतीने ता पुरती विन ेपण, काश व जनरेटरची व था करणसे  र म  पये  

९९९९९०/-  अ री  र म  पये  नऊ  लाख  न ा णव  हजार  नऊशे न वद पये फ   
चे  पुवगणनप कास  व  या  माणे  काम  कर यास  मा यता देणेबाबत िवचार करण े

िवषय . ४.   पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत ब भाग कायालय े ाचा समावेश होतो. 
सदर भागाम ये भाग . २४ ( भागाचे नावः- ा. रामकृ ण मोरे े ागृह ) चा 
समावेश होतो. सदर भागाम ये काळेवाडी फाटा ते दे आळंदी र यापयतचा बी. 
आर. टी.एस.कॉरीडॉर JNNURM  अंतगत िवकसीत कर याचे काम म.न.पा कडील 

बी. आर. टी.एस. िवभागा कडुन घेणेत आले आह.े या म ये पवना नदी ते मुंबई-पुणे 
लोहमाग व महामाग ओलांड यासाठी उ ानपुल बांधणेचे काम चालु आह.े सदर 
उ ानपुल कामाम ये चचवड लकरोड येथे यशोपुरम् सोसायटी समोर म.न.पा चे दोन 
फायबर चे वाचनालय आह.ेसदरचे वाचनालय र याम य े पुलाचे कामासाठी बाधीत 
होत असले बाबत बी. आर. टी.एस. िवभागाने . था/ बी. आर. 
टी.एस./२८४/२०१३, द.०९/१०/२०१३ अ वये कळिवले आह.े तरी पुलाचे 
कामासाठी बािधत होणारे वाचनालय काढणे आव यक आह.े सदरचे तावास 
मा यता देणेबाबत िवचार करण.े   
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