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            पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                          क भाग कायालय, भोसरी-२६ 
                                                          जा. .क स/कािव/ १६१ /२०१३ 
                                                          द.  ३ / ७  /२०१३ 

ित, 
 मा.---------------------------- 
         सद य/सद या 
         क भाग सिमती 
  
           िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची  
                    मािसक सभा  बुधवार दनांक   १० / ७ /२०१३ रोजी द.ु  
                    ३.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
 
महोदय / महोदया, 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१०/ ७ /२०१३ 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-४ 
दनांक- १० / ७ /२०१३                                                   वेळ- दुपारी ३.०० वाजता 

 
        पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१०/ ७ /२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयातील ी.छञपती िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत आली आहे.  सभेत खालील कामकाज होईल. 
 
                        दनांक  ५/ ६ /२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका  
                         .३) सभावृ ांत कायम करणे.                           
                  
 िवषय मांक १)  भाग . ३५ भोसरी गावठान प रसर पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल  
                           दु तीची कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास  
                           व या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
                         ( द.१०/७/२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 
िवषय मांक २)   धावडे व ती व इतर ठकाणी पाणीपुरवठा िवषयक दु ती व  
                         देखभालीची कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे   
                         पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत   
                         िवचार करणे. 
                         ( द.१०/७/२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 
 िवषय मांक ३)   जल ेञ . क/३ म ये ठक ठकाणी पाणीपुरवठा िवषयक करकोळ  
                         देखभाल व दु तीची कामे करणे (२०१३-१४) कामी येणारे  
                         र. .४,८०,०००/- चे  पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस  
                         शासक य मा यता देणेबाबत  िवचार करणे. 
                         ( द.१०/७/२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 
  िवषय मांक ४)  पपरी चचवड महानगरपािलका क भाग कायालय ेञातील मौजे  
                         भोसरी येथील राजमाता िजजाऊ उ ाण पुलाखाली वाहनतळ िवकिसत  
                         करणेत आलेला असून सदर वाहनतळाचा ठेका ३ व ५ वषासाठी   
                         िनयमानुसार देणेबाबत मा.आयु  यांनी आदेश  
                         .भूिज/६/कािव/४६८/२०११ द. १६/८/२०११  अ वये  भाग   
                         अिधकारी यांना  अिधकार दान केलेले आहेत. राजमाता  
                         िजजाऊ उ ाण  पुलाखाली वाहनतळ करणे आव यक असून वारंवार  
                         होणा-या अित मण  कारवाई व वाहतूक क डी टाळणे व मनपा उ प ात  
                         वाढ करणेकामी राजमाता िजजाऊ उ ाणपुलाखाली वाहनतळ करणेकामी  
                         मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
                         ( द.१०/७/२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 
 िवषय मांक ५)  भाग . ३८ नेह नगर, िव लनगर या भागात पाणीपुरवठा देखभाल  
                        दु ती कामे करणेकामी र. . ३,००,०००/-  चे पूवगणनपञकास व  
                        या माणे काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे.   
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िवषय मांक ६)   भाग . ३७ फुलेनगर, गवळीमाथा लांडेवाडी या भागात पाणीपुरवठा  
                        देखभाल दु ती कामे करणेकामी र. . ३,००,०००/- चे पूवगणनपञकास  
                        व या माणे काम करणेस शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
 
  

                                                                                            
                                                                      . शासन अिधकारी तथा  
                                                                          सिचव (सभाशाखा) 
                                                                          क भाग सिमती 

.क स/कािव/ १६१ /२०१३ 
द.    ३/७/२०१३ 


