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            पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                          क ेञीय कायालय, भोसरी-२६ 
                                                          जा. .क ेका/कािव/ ७२६ /२०१४ 
                                                          द. २६ /२ /२०१४  

ित, 
 मा.---------------------------- 
         सद य/सद या 
         क भाग सिमती 
  
           िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची  
                     मािसक सभा  बुधवार दनांक   ५ / ३ /२०१४ रोजी द.ु  
                    ३.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
 
महोदय / महोदया, 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक     
५/३/२०१४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज 
सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े 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-१४ 
 

दनांक-  ५ / ३ /२०१४                                                   वेळ- दुपारी ३.०० वाजता 
 
        पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक  
५/३/२०१४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयातील ी.छञपती िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत आली आहे.  सभेत खालील कामकाज होईल. 
 
                   अ) दनांक  ४/१२ /२०१३ व द. १८/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  
                       (कायपिञका .९) सभावृ ांत कायम करणे.    
  ब)  दनांक ८/१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका .१०)  
                        सभावृ ातंत कायम करणे.   
  क)  दनांक १८/१/२०१४  रोजी झाले या िवशेष सभेचा (कायपिञका .१२) 
                        सभावृ ांत कायम करणे. 
  ड)  द.६/०२/२०१४ रोजी झाले या  िवशेष सभेचा (कायपिञका .१३)  
                        सभावृ ांत कायम करणे. 
 
िवषय मांक १)    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. 
िवषय मांक २)    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 ३)     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/७२६ /२०१४ 
द. २६ / २ /२०१४ 

 
 


