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प्रलि, 

मा.श्री./श्रीम. ------------------------------ 

 

सिस्य/सिस्या अ प्रभाग सलमिी, 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

लनगडी- ४४ 

 

लवषय:- अ प्रभाग सलमिीिंी मालसक सभा बधुवार दिनाांक             

           ०९ /०९/२०१५   रोजी  आयोलजि केिबेाबि.. . 

 

महोिय/महोिया, 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमिीिंी मालसक सभा  बुधवार        

दिनाांक ०९/०९ /२०१५ रोजी ििुंारी १२.०० वाजिा अ क्षेिीय कायााियािीि राजमािा लजजाऊ 

सभागृह येथ ेआयोलजि केिी आह.े  सोबि सभेिंी कायािंलिका जोडिी आह.े आिंण सभेस उिंलस्थि 

रहाव ेही लवनांिी. 

 

आिंिी लवश्वास,ू 

 

सही/- 

प्रशासन अलधकारी िथा 

सलिंव (सभाशाखा) 

 अ प्रभाग सलमिी 



पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ प्रभाग सलमिी 

कायािंलिका क्रमाांक ६ 

दिनाांक:- ०९/०९/२०१५                                   वेळ: ििुंारी १२.०० वाजिा 

…………………………………………………………………………………........................ 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमिीिंी माह ेसप्टेंबर २०१५ िंी मालसक सभा बुधवार 

दिनाांक ०९/०९/२०१५ रोजी ििुंारी १२.०० वाजिा अ क्षेिीय कायााियािीि राजमािा लजजाऊ सभागृह येथ े

आयोलजि केिी आह.े सिर सभेि खािीिप्रमाण ेकामकाज होईि. 

 

अ)  दिनाांक २६/०८/२०१५ ( दि. १२/८/२०१५ रोजीिंी िहकूब सभा)  रोजी घेणेि आिले्या माह ेऑगस्ट 

२०१५ िें मालसक सभेिंा सभावृत्त्ाांि (कायािंलिका क्रमाांक ५) कायम करणे.  

 

लवषय क्रमाांक १ मा. प्रसाि शांकर शेट्टी याांिंा दिनाांक १३/३/२०१५ रोजीिंा प्रस्िाव. 

 प्रभाग क्रमाांक २५ पिंिंवड स्टेशन येथीि िंुणे-मुांबई रस्त्तयािगि जगन्नाथ       कॉम्िंिेक्स हौ. 

सो.६.०० मीटर रांि रस्त्तयास “ हस्िीमि शेठ गादिया मागा ”    अस ेनामकरण करणेस मान्यिा 

िेणेबाबि लविंार करण.े(दिनाांक  ०९/०९/२०१५ रोजीच्या सभेमध्य ेघेणेच्या लनणायाप्रमाण)े 

लवषय क्रमाांक २ मा.सांलगिािाई राजेंद्र भोंडवे याांिंा दि. १५/७/२०१५ रोजीिंा प्रस्िाव. 

प्रभाग क्रमाांक १९ मधीि बस टर्ममनि (मुकाई िंौक) येथे आह.े  त्तया बस टर्ममनििें “ मुकाई बस 

टर्ममनि ” अस ेनामकरण करणिे यावे. 

( दिनाांक  ०९/०९/२०१५ रोजीिें सभेमध्ये घेण्यािें लनणायाप्रमाणे.) 

लवषय क्रमाांक ३ मा. सलविा सुरेश साळुांके याांिंा दिनाांक २७/८/२०१५  रोजीिंा प्रस्िाव. 

मोरवाडी प्रभाग क्रमाांक २७ येथ ेसुलप्रम हॉटेि जवळीि रस्त्तयास कै. नारायण िगडू कािंसे िंथ 

िसेिं काांिा रेलसडेन्सी येथीि रस्त्तयास कै. नामिेव हरी िुकर िंथ व शामदिन इांडस्री जवळीि 

िंौकास “ रामिंांद्र गायकवाड लमस्त्री ” िंथ अस ेनामकरण करणेि यावे. 

लवषय क्रमाांक ४ मा. वैशािी काळभोर याांिंा दिनाांक ५/९/२०१५ रोजीिंा प्रस्िाव. 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेिें मुख्य इमारिीिें प्रवेशद्वारावर ज्या िंध्ििीन ेभारिीय 

सांलवधान प्रास्िालवका िावणेि आििेी आह ेत्तयानुसार अ क्षेिीय कायााियािें राजमािा लजजाऊ 

सभागृहामध्ये भारिीय सांलवधान प्रास्िालवका िावणेि यावी. 

लवषय क्रमाांक ५ मा. सभािंिी याांिें िंरवानगीन ेसभा कामकाजाि घेणेि येणारे ऐनवेळिें लवषय. 

 

सही/- 

प्रशासन अलधकारी िथा 

सलिंव (सभाशाखा) 

अ प्रभाग सलमिी 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

अ क्षेलिय कायाािय लनगडी, िंुण े४४ 

जा.क्र.अक्षेका/११/कालव/२२१/२०१५    दिनाांक :  ०७/०९/२०१५ 

 


