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                पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                  क ेि य कायालय, भोसरी-२६ 
                                                  जा. .क ेका/ वीस/१११/२०१९ 
                                                  दनांक:  ०१ /०८/२०१९ 
 
 

ित, 
 मा. 
 
सद य/सद या क भाग  सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

नेह नगर,भोसरी-२६. 
  

िवषय-  पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भाग सिमतीची 
          मािसक सभा बुधवार द. ०७/०८ /२०१९ रोजी आयोिजत केलेबाबत.
  
  
महोदय / महोदया, 
 
  पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भाग सिमतीची माहे ऑग ट २०१९ ची 
मािसक  सभा बुधवार दनांक ०७/०८/२०१९ रोजी दुपारी १२.०० वाजता क िे य 
कायालयातील ी.छ पती िशवाजी महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत आली आहे. सोबत सभेची 
कायपि का जोडली आहे, सभेस आपण उपि थत रहावे ही िवनंती. 
 
  

 
                 आपला िव ासू, 

 
             सही/-        

       शासन अिधकारी तथा                                                                
        सिचव (सभाशाखा)                                                              

       क भाग सिमती 



  

 

2

2

                                           पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                        क भाग सिमती  
                                                  कायपिञका मांक- २७ 
 
     दनांक- ०७/०८/२०१९                                           वेळ- दुपारी १२.०० वाजता 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची माहे ऑग ट २०१९ ची मािसक सभा 
बुधवार दनांक ०७/०८/२०१९ रोजी दुपारी १२.०० वाजता क ेि य कायालयाचे ी.छ पती िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत आली आहे. सभेत खालील माणे कामकाज होईल.  
 
िवषय .१ :  मा. े ीय अिधकारी, क े ीय कायालय यांचकेडील प  

 इ ेका/ शा/४/कािव/७०/२०१९ दनांक २९/०७/२०१९ 
 
मनपा या सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप क तयार करीत असताना क ेि य शासन िवभागा 
करीता इतर खच  या लेखािशषाम ये र. . १७,०००/- तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर तरतूद 
मधून  सन २०१८-१९ ची इतर खचाची िबले खच  टाकणेत आलेली आहेत. यामुळे माहे जुलै 
२०१९ अखेर र. . ३६६/- तरतूद िश लक आहे. यामुळे सदरची तरतुद कमी पडणार आहे. 
याकरीता छपाई या लेखािशषावर र. . ६०,०००/- तरतूद असून या पैक  र. . ५०,०००/- 

तरतूद इतर खच या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे.  
 

िवषय .२ : मा. े ीय अिधकारी, क े ीय कायालय यांचेकडील प  मांक 
 इ ेका/ शा/३/कािव/३२३/२०१९ दनांक ३१/०७/२०१९ 
 
पेठ .२ इं ायणीनगर येथील भाजी मंडई गाळे िवतरणाबाबत अटो ल टर यथेे दनांक 
६/२/२०१९ रोजी बैठक झाली होती.  सदर बैठक म ये मनपाने िस द केले या भाग 
कायालया अंतगत येणा या पेठ .२ इं ायणीनगर येथील भाजी मंडई गाळे/ ओटे स यि थतीत जे 

ावसायीक वापरत आहेत यांनाच दे यात यावे असे ठरले आहे.  यानुसार या या भाग 
 तरावर थािनक शासनाने बसणा-या भाजी िव यांचे स ह ण क न अंितम यादी करावी व 
यास भाग सिमतीची मा यता घेउन भुिम जदगी िवभागाकडे सादर कराव े असे मा.आयु   

यांचे प  ं.भूिज/३/किव/१४४ /२०१९ द.०६/०६/२०१९ अ वये कळिवलेले आहे. तसेच सदर 
िवषयास मा. थायी सिमती सभा ठराव ं .४६९४ दनाक २८/२/२०१९ व ठराव ं .४६९७ 
दनाक २८/२/२०१९ अ वये मा यता दलेली आहे.  

 
      यानुसार भाग कायालया अंतगत सदर भागातील भाजी/ फळ िव े ते यांचे स ह ण 
करणेत आलेले असून याची यादी ( प  अ) तयार करणेत आलेली आहे. सदर या यादीस 
मा. भाग सिमतीची मा यता दउेन भुिम जदगी िवभागाकड ेसादर करणबेाबत िवचार करणे. 

  
 

यािशवाय मा.सभापती यांचे मा यतेने घेणेत येणारे ऐनवेळचे िवषय 
सही/-         

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
क भाग  सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
क ेि य कायालय, भोसरी-२६ 
जा. .क ेका/ शा/ वीस/१११  /२०१९ 
द.  ३१ /०८/२०१९                                                            


