
   
 

 

जावक क्र. - बप्र/२/कावव/४३०/२०१३                                दिनाांक   

७/२/२०१३ 

 

 

 

प्रति, 
मा. श्री/श्रीमिी -------------------------- 
सदस्य/सदस्या, प्रभाग क्र.---------------- 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
पपिंपरी – ४११ ०१८. 
 

ववषय : ब प्रभाग समितीची िामसक सभा दि.---/२/२०१३  

  रोजी आयोजजत केलेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या ब प्रभाग सलमिीची मालसक सभा दद.   --

/०२/२०१३ रोजी द.ु १२.०० वाजिा ब प्रभाग कायााियाच ेछत्रपिी लिवाजी महाराज सभागहृामध्ये 

आयोजजि करणेि आिी आहे. या पत्रासोबि सभेची कायापत्रत्रका पाठपवण्याि येि आहे.  िरी 

प्रस्िुि सभेस उपजस्िि रहावे, दह पवनिंिी 

 

कळावे, 
 

आपिा पवश्वासू 
 

 

प्रिासन अचिकारी, सभा िाखा, 
ब प्रभाग सलमिी 

 चचिंचवड ४११ ०३३. 
 

 

 

प्रि : सवा सिंबिंचिि िाखा प्रमुख 

 

 

 

 

 

 

 

 

वपांपरी चचांचवड िहानगरपामलका 
ब-प्रभाग कायाालय, चचांचवड, पुणे – ४११ ०३३. 

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

िरुध्वनी क्रिाांक – ०२०-२७३५०१५३ 

mailto:bward@pcmcindia.gov.in
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पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पप िंपरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमिी सभा 
कायापत्रत्रका क्र. ९ 

ददनािंक :--/०२/२०१३.            वेळ : द.ु १२.०० वा. 
 

  पपिंपरी  चचिंचवड  महानगरपालिकेच्या  ब  प्रभाग  सलमिीची  मालसक  सभा बुिवार
  ददनािंक --/२/२०१३. रोजी द.ु १२.०० वा. ब प्रभाग कायााियाच ेछत्रपिी लिवाजी महाराज 
सभागहृामध्ये आयोजजि केिी आहे. सभेि खािीिप्रमाणे कामकाज होईि. 

 
 

मागीि सभेचा सभावतृिािंि ( माहे जानेवारी २०१३ ) वाचनू कायम करणे, पवषयपत्रत्रकेवर 
चचाा करणे. िसेच ऐनवेळच ेपवषय दाखि करुन घेणे व तयावर चचाा करणे. 
 

पवषय क्र.१                   पवभाग:पाणी पुरवठा पवभाग, ब प्रभाग  

 

पुनावळे येिीि ििाठी ऑफीस िजेारी िाळेच्या आवारािीि जुनी पाण्याची टाकी 
पाडणेबाबि. 

पुनावळे गािंव मनपामध्ये सन १९९७ मध्ये समापवष्ट झािेिे आहे. तयावेळी पुनावळे 
गावािीि पाणीपुरवठा बोअरवेिव्दारे करणेि येि होिा. तयापैकी पुनावळे येिीि प्रािलमक 
िाळेजवळीि बोअरवेिवर पवद्युि पिंप बसवून जलमनीवर दगडी बािंिकामाने बािंििेल्या 
पाण्याच्या टाकीमध्ये पाण्याचा साठा करुन तयामिनू काढिेल्या सावाजतनक नळामिनू पाणी 
पुरवठा करणेि येि होिा. JNNURM अिंिगाि स.निं. १२ पुनावळे येिे १.५ द.ि.लि. क्षमिेची 
पाण्याची उिंच टाकी बािंिनू तयामाफा ि पाणी पुरवठा चािु करणेि आिा असून सद्यजस्ििीि तया 
दगडी टाकीचा वापर होि नाही. मा. आयुक्ि, पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका यािंची 
दद.१६/०१/२०१३ रोजी पुनावळे येिीि स्िातनक नगरसदस्य यािंच ेसमवेि या भागािीि पाहणी 
करिाना सदर िाळेच्या प्रािंगणामध्ये सदर वापराि नसिेिी टाकी पाडून िाळेसाठी ग्राउिंड 
करणेबाबि सूचना ददिेल्या आहेि. सदर टाकी पाडणेचा कािाविी १ मदहनेचा देणेि आिेिा 
आहे. यासाठी सदरचा प्रस्िाव मा. ब प्रभाग सलमिीपुढे मिंजूर होणे आवश्यक आहे 

िरी सदर पवषय प्रिासककय मान्यिा लमळणेकामी मा. ब प्रभाग सलमिी सभेपुढे 
ठेवण्याि यावा. 

 
पवषय क्र.२                   पवभाग: िेखा पवभाग, ब प्रभाग  

सन २०१२-२०१३ च ेसुिाररि अिंदाजपत्रक व सन २०१३-२०१४ च्या मुळ अिंदाजपत्रकास 
मान्यिा घेणेबाबि. 

ब प्रभाग कायााियाचे सन २०१२-२०१३ च ेसुिाररि अिंदाजपत्रक व सन २०१३-२०१४ च े
मुळ अिंदाजपत्रक ियार करण्याि आिेिे आहे. सदर अिंदाजपत्रकास BPMC ACT 1949 च ेकिम 
२९ (अ) मिीि पोट किम (७) च ेपोटकिम (ब) नुसार मान्यिा घेणे आवश्यक आहे. िरी 
सदरचा पवषय मा. प्रभाग सलमिीपुढे तनणायािा ठेवणेि यावा. 
 

 

प्रिासन अचिकारी,(सभािाखा) 
ब प्रभाग सलमिी 
चचिंचवड ४११ ०३३ 

 

 



सवा सिंबिंचिि िाखा प्रमुख. 


