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         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                        क ेिञय कायालय, भोसर -२६ 

                                        जा. .क ेका/का व / ७१  /२०१८ 
                                        द. २९/११/२०१८ 
 
 
ित, 

मा.----------------------------  

सद य/सद या क भाग  सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नेह नगर,भोसर -२६. 
  
वषय-  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.क भाग सिमतीची 
       मािसक सभा बुधवार द. ५/१२/२०१८ रोजी आयो जत केलेबाबत.  
  
महोदय / महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.क भाग सिमतीची मािसक  सभा बुधवार 
दनांक ५/१२/२०१८ रोजी दुपार  १२.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायपिञका जोडली आहे 
सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती. 
 
  

 
             आपला व ासू, 

 
 

सह / 
      शासन अिधकार  तथा                                                                 

सिचव (सभाशाखा)                                                              
क भाग सिमती 

                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
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                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                        क भाग सिमती  

                                                  कायपिञका मांक- १९ 
 
      
दनांक- ५/१२/२०१८                                 वेळ- दुपार  १२.०० वाजता 

-------------------------                                                    ----------------------------------- 
 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार  

दनांक ५/१२/२०१८ रोजी दुपार  १२.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील माणे कामकाज होईल. 
 

         दनांक ३/११/२०१८ व द.५/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा 
         (कायप का .१८ ) सभावृ ांत कायम करणे. 

वषय मांक-१)  मा.राज  लांडगे व मा.यशोदा बोइनवाड यांचा ताव- 
               भगतव ती,गुळवेव ती,शांतीनगर,धावडेव ती  या ठकाणी पाणीपुरवठा 
               अपुरा व व कळ त होत आहे.या ठकाणी मोठया माणात पा याची 
               सम या भेडसावत आहे.अपुरा पाणी पुरवठा होत अस याची नागर कांची 
               वारंवार त ार येत अस याने या ठकाणी पाणी पुरवठा सुरळ त  

               हो यासाठ  खुला लॉट .४ पेठ .१ नाथसाहेब लॉवर िमल समोर 

               या ठकाणी २५ ते ३० गंुठा जागेवर नवीन टाक  बांध यात यावी 
               (जेणेक न भगतव ती,गुळवेव ती,शांतीनगर,धावडेव ती नागर कांची 
               पा याची सम या दूर होईल व पाणीपुरवठा   सुरळ त होईल.) 
वषय मांक-२) मा.अ नी जाधव व मा.न ता ल ढे यांचा ताव- भाग मांक २ 

               मधील िचखली बो-हाडेवाड  मोशी िशवेवर ल िशव र ता याला छेदून 

                             जाणारा ३० मीटर र ता पुणे-नािशक रोड ते कुदळवाड  या दोन र याने 

                              तयार होणा-या चौकास “बो हाईमाता चौक” असे नामकरण करणेस 
               मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
वषय मांक -३) मा. व ांत वलास  लांडे यांचा ताव- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               ह तील भाग मांक ८ मधील इं ायणीनगर पर सरातील नुतन भाजी 
               मंडईला “संत तुकाराम महाराज भाजी मंडई” असे नामकरण करणेस 

               मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
वषय मांक-४) मा.समीर मोरे र मासुळकर व मा.राहुल भोसले यांचा ताव- थाप य 
               वभागाने “क” भागाने मासुळकर कॉलनी येथे मासुळकर कॉलनी सुर ा 
               केबीन बांधुन पुण करणेत आलेली आहे. पं.िच.शहरात रा य शासना या 
               धोरणानुसार नवीन पोिलस आयु ालय िनमाण क न काया वीत झाले 
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              आहे.सदर आयु ालयास मोठया माणात वा तुची वेगवेगळया  
              वभागासाठ  आव यकता आहे. सदर मासुळकर कॉलनी सुर ा केबीनची 
              मा.पोिलस आयु  यांचे अिधकार  व थािनक नगरसद य मा.समीर 
              मासुळकर यांनी पहाणी केली आहे.सदरची वा तु पोिलस चौक साठ  यो य 
              असलेचे  सांिगतले या बाबीचा व मा.महापािलका सभा .३२ ठराव 
              मांक ५४५ द.०५/०८/२०१४ रोजी सदर ठकाणी पोिलस चौक  
              बांधणेबाबत ठराव मा य केलेला आहे. 
                   उपरो  बाबींचा सारासार वचार करता, थािनक नागर क,नगरसद य 
              व मा.महापािलका सभा ठरावानुसार सदर या  वा तूस “मासुळकर 
            कॉलनी पोिलस चौक ” असे नामकरण करणेस तसेच  सदरची वा तु 
              मा.पोिलस आयु , पंपर  िचंचवड शहर यांस नाममा  दराने भाडेत वावर 
              ह तांतर करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.     
  

 
 
 

                                        सह / 

                                                                                            शासन अिधकार  तथा  

सिचव (सभाशाखा) 
                                                 क भाग  सिमती 
                                                                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
क ेिञय कायालय, भोसर -२६ 

जा. .क ेका/सभा/का व/७१ /२०१८ 
द. २९/११ /२०१८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


