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प्रति, 

मा. श्री./श्रीमती--------------------------------------,                                 
प्रभाग क्र.--------------------------------------------,                                         

वप परी चच चवड महानगरपालिका,                                           
वप परी – ४११ ०१८. 

 

 

ववषय : ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा दि. १२/२/२०२१               

             रोजी आयोजजत केिेबाबत. 

 

महोिय/महोिया, 
 

वप परी चच चवड महानगरपालिकेच्या ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा  शुक्रवार दि.१२ /०२/२०२१  

रोजी सकाळी ११.३० वाजता ब क्षेत्रीय कायााियाच ेछत्रपती लशवाजी महाराज सभागहृामध्ये आयोजजत 

करणेत आिी आहे. या पत्रासोबत सभेची कायापत्रत्रका पाठववण्यात येत आहे.  तरी प्रस्तुत सभेस उपजस्ित 

रहाव,े दह ववन ती. 
     कळाव,े 

 

आपिी ववश्वास ू

 

 

प्रशासन अचिकारी तिा 
सचचव (सभाशाखा) 
ब प्रभाग सलमती 

 

  प्रत : सवा स ब चित शाखा प्रमुख. 

 

 

 

 

 

पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिका 
ब-के्षत्रिय कायाािय, एल्प्रो किं पनी पररसर, लििंक रोड, चचिंचवडगािंव, पणेु-३३.  

(नागरी व रशासकीय सेवेसाठी आयएसओ 9001:2008 रमाणपि राप्त सिंस्था) 
Email – bward@pcmcindia.gov.in Website – www.pcmcindia.gov.in 

दरुध्वनी क्रमािंक – ०२०-२७३५०१५३ 

mailto:bward@pcmcindia.gov.in
http://www.pcmcindia.gov.in/


 

 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमिी सभा 
कार्यपत्रिका क्र. ५ 

 

दिनािंक :  १२/०२/२०२१                             वेळ : सकाळी ११.३०  वा. 
 

पपिंपरी  चचिंचवड  महानगरपालिकेच्र्ा  ब  प्रभाग  सलमिीची  मालसक  सभा  शुक्रवार  दिनािंक  

१२/०२/२०२१ रोजी  सकाळी ११.३०  वाजिा  ब क्षेिीर् कार्ायिर्ाच ेछिपिी लशवाजी महाराज सभागहृामध्रे् 

आर्ोजजि केिी आहे.  सभेि खािीिप्रमाणे कामकाज होईि. 

 

    

     

दिना क ०५/०१/२०२१ रोजीचा (कायापत्रत्रका क्र.०४) सभावतृ्ा त कायम करणे. 
 

 

 

 पवषर् क्रमािंक १) मा.पवनोि नढे र्ािंच ेदिनािंक २२/०१/२०२१ च ेपिानुसार पवजर्नगर अल्फान्सो  
               रोड रे्थीि चौकास नथ ुनढे कॉनयर अस ेनामकरण िेण्र्ास मान्र्िा िेणेबाबि  
               पवचार करणे. 
 
 पवषर् क्रमािंक २) मा.पवनोि नढे र्ािंच ेदिनािंक २७/०१/२०२१ च ेपिानुसार पवजर्नगर पवनानगर  
               रे्थीि चौकास भोईर चौक व भोईर कॉनयर अस ेिोन नामफिकाच ेबोडय  
               बसपवण्र्ास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 
 
पवषर् क्रमािंक ३) मा.करुणा चच चवड ेया च ेदिना क ३/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार प्रभाग क्र.१७  

मिीि चच चवड ते रावेत या मागाावर ३४.५० मीटर या रस््याच े काम सध्या 
पुणा् वाकड े असुन वाल्हेकरवाडी आणण रावेत िा जोडणारा वाल्हेकरवाडी 
सीमेवरीि पुिास राजमाता जजजाऊ त्रिज असे नाव िेणेत याव े अशी समस्त 
वाल्हेकरवाडी ग्रामस्िा ची मागणी असुन सिर ववषयास मान्यता िेऊन सभावतृ्ा त 
कायम होणेची वाट न पाहता म जुर करणेबाबत ववचार करणे 
 

ववषय क्रमा क ४) मा.अजश्वनी चच चवड ेया च ेदिना क ४/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार चच चवड येिीि  
              केळकर घाटाच्या शजेारीि रस््यािा िीपक सुरेशकाका गावड ेमागा असे  
              नामकरण करणेबाबत सभावतृ्ा त कायम होण्याची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे  
              कायावाही करणेस मान्यता िेणेबाबत ववचार करणे. 
 
 पवषर् क्रमािंक ५) मा.अजश्वनी चच चवड ेया च ेदिना क ४/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार चचिंचवड रे्थीि  

  केळकर घाटाच्र्ा शजेारीि चौकािा िीपक सुरेशकाका गावड ेचौक अस ेनामकरण  



  करणेस मान्र्िा िेणेि रे्ऊन सिर सभावतृ्ािंि कार्म होणेची वाट न पाहिा  
  ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करण्र्ास मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 

 
 
 
 
 मा.सभापती या च ेमान्यतेने ऐनवेळच ेववषय घेणेत येतीि. 
 

 

 

 

प्रशासन अचिकारी तिा 
सचचव (सभाशाखा) 
ब प्रभाग सलमती 

क्र.-बक्ष/ेसभाशाखा/२/कावव/ ६८ /२०२१ 

दिनाक –   २७/ ०१ /२०२१ 


