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            पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                          क भाग कायालय, भोसरी-२६ 
                                                          जा. .क स/कािव/ ५८ /२०१३ 
                                                          द. २६ / ४ /२०१३ 

ित, 
 मा.---------------------------- 
         सद य/सद या 
         क भाग सिमती 
  
           िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची  
                    मािसक सभा  गु वार दनांक   २ / ५ /२०१३ रोजी द.ु  
                    ३.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार दनांक 
२/५/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज 
सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े 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-२ 
 

दनांक- २ /५ /२०१३                                                   वेळ- दुपारी ३.०० वाजता 
 
        पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार दनांक 
२/५/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयातील ी.छञपती िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत आली आहे.  सभेत खालील कामकाज होईल. 
 
िवषय मांक १)  दनांक  ६/३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका  
                        .११) सभावृ ांत कायम करणे. 
       दनांक   ५/४/२०१३ रोजी झाले या  िवशेष सभेचा (कायपिञका  
                       .१) सभावृ ांत कायम करणे. 
िवषय मांक २)  मा.िव नाथ िवठोबा लांडे यांचे पञ- लांडेवाडी चौक येथील छञपती  
                       ी.िशवाजी महाराजां या पुतळयामागे ि टलची िशडी बसिवणेस मा यता  
                       देणे. 
िवषय मांक ३)  मा.िव नाथ िवठोबा लांडे यांचे पञ-इं ायणीनगर येथे एमआयडीसी चौक  
                       येथे िशवमं दरामागे मोकळया जागेत  हॉकस झोन तयार करणेस मा यता  
                       देणे. 
िवषय मांक ४)  मा.िव नाथ िवठोबा लांडे यांचे पञ-भगतव ती येथील जीण झालेले व  
                       गरजेचे नसलेले संडास लॉक पाडून या  जागेवर आरो य िवभागाचे व  
                       िव ुत िवभागांचे कायालय बांधणेस मा यता देणे. 
िवषय मांक ५) मा.अ य  यांचे परवानगीनुसार ऐनवेळी येणारे िवषय. 
                                                              
                                                         
      

                                                                                                                                 
 
                                                               . शासन अिधकारी तथा  
                                                                   सिचव (सभाशाखा) 
                                                                    क भाग सिमती 

.क स/कािव/ ५८ /२०१३ 
द.  २६ / ४ /२०१३ 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे  

      पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.                         


