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            पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                          क भाग कायालय, भोसरी-२६ 
                                                          जा. .क स/कािव/६२४/२०१४ 
                                                          द.  ४/०१/२०१४  

ित, 
 मा.---------------------------- 
         सद य/सद या 
         क भाग सिमती 
  
           िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची  
                     मािसक सभा  बुधवार दनांक   ८ /०१ /२०१४ रोजी द.ु  
                    ३.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
 
महोदय / महोदया, 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
८/०१/२०१४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत आली आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ही िवनंती. 
 
 
                                                                        आपला िव ासू,   

      

                                                                           
शासन अिधकारी तथा  

                                                                   सिचव (सभाशाखा) 
                                                                     क भाग सिमती 
  
 
 

त- १. सव संबंिधत शाखा मुख     
      २. कायालयीन नोटीस बोड 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
क भाग सिमती 

 कायपिञका मांक-१० 
दनांक- ८ / ०१ /२०१४                                                   वेळ- दुपारी ३.०० वाजता 

 
        पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
८/०१/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयातील ी.छञपती िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत आली आहे.  सभेत खालील कामकाज होईल. 
 
                        दनांक  ४/१२ /२०१३ व द. १८/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  
                       (कायपिञका .९) सभावृ ांत कायम करणे.                           
                  
 िवषय मांक १)  †ò›.िनतीन  लांडगे व मा.िनतीन काळजे यांचे पञ- पपरी चचवड  
                        मनपा या वतीने भोसरी गावठाण भागाम ये कु ती आखाडयासमोर  
                        पा या या तलावा या बाजुने ब-याच वषापूव  छोटे छोटे गाळे उभार यात  
                        आले होते. सदर ठकाणी म यंतरी या काळात पीएमपीएमएलचा बस टॉप  
                        कर यात आलेला होता परंतु तो स या बंद केलेला आह.े सदर उभारलेले  
                        गाळे हे उभारले या दवसापासून ते आजतागायत वापरिवना बंद अव थेत  
                        आहेत तसेच वापर नस याने सदर ठकाणी ब-याचदा गैर कार घडत  
                        असतात या ठकाणी भिव यात गंभीर घटना घड याची  श यता नाकारता  
                        येत नाही. माहे एि ल २०१२ या मनपा या सवसाधारण सभेत सदर  
                        गाळे वाटप कर याचा ताव द री दाखल कर यात आलेला आहे तरी  
                        सदर गाळे िन कासीत क न उवरीत ठकाणी भोसरी पोलीस टेशन अंतगत  
                        भोसरी पोलीस चौक  उभार यासाठी जागा उपल ध क न दयावी व  
                        यासाठी आव यक असणारी डागडुजी व अनुषंगीक थाप य िवषय कामे  
                        कर यात यावीत तसेच उवरीत मोकळया जागेत छोटेसे उदयान उभा न  
                        सदर ठकाणी जे  नागरीक मिहला यांना बस यासाठी बैठक व था  
                        कर यात यावी. तरी वरील वापरािवना पडून असलेले गाळे िन कासीत  
                        क न पोलीस चौक  व उदयानासाठी आव यक असलेली कामे कर यास  
                        मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक  २)  †ò›.िनतीन  लांडगे व मा.िनतीन काळजे यांचे पञ-भोसरी गावठाण  
                         भागाअंतगत िसताराम ल ढे उदयाना या वेश ारासमोरील कोप-यावर  
                         मनपाचे एक FRP चे व छतागृह उभारलेले आह.े सदर ठकाणी र ता  
                         ंदीकरण झा याने तेथील िनचरा व थीत होत नस याने आजुबाजू या  
                         प रसरात सतत दुगधी पसरलेली असत.े म यंतरी या काळाम ये  
                         मा.आरो य िनरी क व मा.आरो य अिधकारी क भाग यांनी सम   
                         पाहनी केलेली आहे तरी प रसरातील नाग रकां या मागणी व न सदर  
                         वापरात नसलेले व छतागृह वरीत िन कासीत क न तेथील प रसर  
                         दुगधीमु  कर यास तातडीने कायवाही करणेस मा यता देणेबाबत िवचार  
                         करणे. 
िवषय मांक ३)    क भाग काय ेञातील EPABX यंञणेची देखभाल दु ती करणे या  
                         कामास व र. . ५,८०,०००/- चे सुधारीत खचास शासक य मा यता  
                         देणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय मांक ४)     मा.रा ल भोसले व मा.चं कांत वाळके यांचे पञ- नेह नगर मधील मु य  
                          चौकात पं.जवाहरलाल नेह  यांचा पुतळा असुन, पुतळयासमोरील मु य  
                          चौकाला पं.जवाहरलाल नेह  चौक असे नामकरण करणेस मा यता  
                          देणेबाबत िवचार करणे. 
िवषय मांक ५)     मा. करण मोटे व मा.िजत  ननावरे यांचे पञ- मुंबई पुणे महामागावरील  
                          कासारवाडी नािशक फाटा येथे झाले या दुमजली उ ाणपुलास  
                          “ जे.आर.डी. टाटा  उ ाणपुल ”  असे नामकरण करणेस मा यता  
                          देणेबाबत िवचार करणे.  
 
 
                                                                          
                   

                                                                             
                                                                       शासन अिधकारी तथा  
                                                                        सिचव (सभाशाखा) 
                                                                          क भाग सिमती 
 

.क स/कािव/६२४/२०१४ 
द.   ४/०१/२०१४ 

 
 


