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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेञीय कायाािय, भोसरी-३९.      

                                                         जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/३०८/२०१८
        दिन ांक- २४/१०/२०१८ 
प्रलि, 

मा.---------------------------- 

          सिस्य/सिस्या 

           इ प्रभाग सलमिी 

    पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

भोसरी-३९. 

 

 

            लवषय- पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची  

                             मालसक सभा  शुक्रवार दिनािंक ०२/११/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० 

वा.  

                                आयोलजि केिबेाबि. 

 

 

महोिय / महोिया, 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची मालसक सभा  

शुक्रवार दिनािंक ०२/११/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा. इ क्षेञीय 

कायााियाचे        “सतं ज्ञानेश्वर महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि 

आिी आह.े सभेस आपण उपलस्िि रहावे ही लवनिंिी. 
 

                                                                          

    आपिा लवश्वास,ू        
       

 
 

प्रशासन अलिकारी ििा  

                                                                सलचव (सभाशाखा) 

                                                                 इ प्रभाग सलमिी 

                        भोसरी, पुण-े३९   

 

प्रि-    १. सवा सिंबिंलिि शाखाप्रमुख   

             मालसक सभचेे वेळी आपिे लवभागाशी सिंबिंिीि लवषयाबाबि     

             सलवस्िर टिपण/मालहिीसह उपलस्िि राहावे. 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ प्रभाग सलमिी 

कायापलञका क्रमािंक – ०८ 

  दिनािंक- ०२ / ११/२०१८ रोजी                         वळे- सकाळी ११.०० वाजिा 

  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची मालसक सभा शकु्रवार 

दिनािंक ०२/११/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा. वाजिा इ क्षञेीय कायााियािीि       

सिंि ज्ञानशे्वर  महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े  सभेि खािीि 

कामकाज होईि. 

             अ) दिनािंक ०७/०९/२०१८ रोजी झािेल्या सभेचा (कायाक्रमपलिका ६)  

                  सभावृत्ािंि कायम करण.े 

             ब) दिनािंक ०५/१०/२०१८ व ८/१०/२०१८ रोजी झािेल्या सभेचा  

                (कायाक्रमपलिका ७) सभावृत्ािंि कायम करण.े 

लवषय क्र.१) प्रभाग क्र.५ मिीि सखुबाई उद्यानाजवळीि शौचािय, पसैे द्या व वापरा या ित्वावर      

िणेेबाबि. स्िापत्य लवभागाकडीि पि क्र. इ/स्िा/कालव/१११५/२०१८, दिनािंक 

२३/१०/२०१८ चे पि. प्रभाग क्र.५ मिीि सखुबाई उद्यानाजवळीि शौचािय इमारि 

पैसे द्या व वापरा ित्वावर म.ेसुलविा इिंिरनॅशनि सोशि सर्व्हीस ऑगानायझेशन या 

सिंस्िसे िखेभाि िरुुस्िीसाठी िणेेबाबि मा.क्षेिीय अलिकारी इ क्षेिीय कायाािय यािंनी 

लशफारस केिी आह े िरी सिर शौचािय मे.सुलविा इिंिरनॅशनि सोशि सर्व्हीस 

ऑगानायझेशन या सिंस्िेस िखेभाि िरुुस्िीसाठी ३० वषे िणेेकामी मा. इ प्रभाग 

सलमिीची प्रशासकीय मान्यिा घेण्याकामी सिर लवषय मा. इ प्रभाग सलमिीपुढे 

मान्यिेकामी ठेवण्याि येि आह.े  

लवषय क्र.२) पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ क्षेिीय कायााियािंिगाि प्रभाग क्रमािंक ५ व ७ 

मध्ये दिघीफािा िे सॅण्डलवक कॉिनी, आिशा शाळेपयंि असिेिी पाण्याची पाईप िाईन 

पाणी कमी पडत असल्याने  एक पाईप लाईन जादा टाकण्याि आिेिी आह.े काही नळ 

कनेक्शन नवीन पाईपवर घेण्याि आि े आहिे. व काही नळ कनेक्शन ह े जुन्या पाईप 

िाईनवर आह.े परिंिू जुन्या पाईप िाईनवर नवीन पाईप िाईनवर असल्यामुळे जुने नळ 

कनेक्शन पुणापणे बिंि केििेे नाही त्यामुळे जलमनीखािी मोठया प्रमाणावर पाण्याची 

गळिी होि असल्याने नागरीकािंना पाणीपुरवठा कमी प्रमाणाि होि असल्याने 

नागरीकािंच्या िक्रारी वाढिाि. िरी पाणीपुरवठा लवभागाने िे िोन्ही पाईप िाईनची 

िपासणी व होि असििेी पाणी गळिी िात्काळ बिंि करण्याि यावी. सिर लवषय  इ 

प्रभाग सलमिीच्या मालसक सभेि मान्यिेकामी ठेवण्याि येि आह.े 

 

मा.सभापिी यािंचे मान्यिेने ऐनवेळचे लवषय घेणे.       

 

   प्रशासन अलिकारी ििा  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका                                                       सलचव (सभाशाखा) 

इ क्षञेीय कायाािय, भोसरी-३९               इ प्रभाग सलमिी 

जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/२५९ /२०१८                                           भोसरी, पुण-े३९   
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दिनाांक- २५/१०/२०१८  

 


