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ित, 
मा. ी./ ीमती-------------------------------------------,                                 

भाग .--------------------------------------------,                                         
पपरी चचवड महानगरपािलका,                                           
पपरी – ४११ ०१८. 

 
 
िवषय : ब भाग सिमतीची मािसक सभा द. २१/०९/२०१६                                                         

रोजी आयोिजत केलेबाबत. 
 

महोदय/महोदया, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा  बुधवार            
द. २१/०९/२०१६ रोजी द.ु १२.३० वाजता ब े ीय कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 

सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली आह.े या प ासोबत सभेची कायपि का पाठिव यात येत 
आह.े  तरी तुत सभेस उपि थत रहाव,े िह िवनंती 

कळाव,े 
                           आपला िव ास ू  
         
          सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
ब भाग सिमती 

 
  त : सव संबंिधत शाखा मुख. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
ब- ेि य कायालय, ए ो कंपनी प रसर, लक रोड, चचवडगांव, पुण-े३३.  

(नागरी व शासक य सेवेसाठी आयएसओ 9001:2008 माणप  ा  सं था) 

Email – bward@pcmcindia.gov.in Website – www.pcmcindia.gov.in 
दुर वनी मांक – ०२०-२७३५०१५३ 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती सभा 

कायपि का . ७ 
 

दनांक :  २१/०९/२०१६.                     वेळ : द.ु १२.३० वा. 
 
   पपरी  चचवड  महानगरपािलके या  ब  भाग  सिमतीची  मािसक  सभा  बुधवार            
दनांक  २१/०९/२०१६. रोजी द.ु १२.३० वा. ब े ीय कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 

सभागृहाम ये आयोिजत केली आह.े  सभेत खालील माणे कामकाज होईल. 
 

अ) मागील कायपि का .६, द. १०/८/२०१६  व  दनांक १९/८/२०१६ (तहकुब सभा) 
रोजी या सभेचा सभावृ ांत कायम करणे 

 
िवषय .१ भाग मांक ४९, स.नं.९ मधील बापुजीबुवा नगर  थेरगांव येथील तािवत णालयास  

     हदहूदयस ाट मा.बाळासाहेब ठाकरे मृती णालय असे नांव देणेकामी या तावास  
     मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 
    ( दनांक १९/८/२०१६ रोजी या बैठक तील िनणया माणे ) 

 
िवषय . २. भाग मांक २४ ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील ब भाग कायालया या उदघाटनाचा फोटो  

      ब भाग कायालयात लावणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.जय ी  
      वसंत गावडे यांचा ताव ( दनांक १९/८/२०१६ रोजी या बैठक तील िनणया माणे ) 

 
िवषय .३ मा.अ य  यांचे मा यतेने येणारे ऐनवेळचे िवषय. 
 
 

सही/- 
शासन अिधकारी ता 
सिचव (सभाशाखा) 
ब भाग सिमती 

.-ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ ५३० /२०१६ 
दनाक –  १७ /०९ /२०१६ 


