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जावक .-ब /२/कािव/५३/२०१४                                    दनाक –      /०५/२०१४ 

मा. ी./ ीमती-------------------------------------------,                                 
भाग .--------------------------------------------,                                         
पपरी चचवड महानगरपािलका,                                           
पपरी – ४११ ०१८. 

 

िवषय : ब भाग सिमतीची मािसक सभा द.  २१/०५/२०१४                                                         
रोजी आयोिजत केलेबाबत. 

महोदय/महोदया, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार            
द. २१/०५/२०१४ रोजी द.ु १२.०० 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 ासू 
      सही/- 

 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
ब भाग सिमती 

 

  त : सव संबंिधत शाखा मुख. 

 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ब- े ीय कायालय, िचंचवड, पुण े– ४११ ०३३. 

Email – bward@pcmcindia.gov.in Website – www.pcmcindia.gov.in 

दुर वनी मांक – ०२०-२७३५०१५३ 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती सभा 

कायपि का . ३ 
 

दनांक : २१/०५/२०१४.                     वेळ : द.ु १२.०० वा. 

 

   पपरी  चचवड  महानगरपािलके या  ब  भाग  सिमतीची  मािसक  सभा बुधवार दनांक 

२१/०५/२०१४. रोजी द.ु १२.०० वा. ब े ीय कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 

आयोिजत केली आह.े  सभेत खालील माणे कामकाज होईल. 

 

 दनांक २८/०४/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायि का मांक १)  सभावृ ांत कायम 
करण.े 
 
िवषय . १.   भाग . ५३, वाकड, या भागात कै. चधाजी ध डीबा भुमकर यांची स ह नं. १४० 

म ये एकूण १ ह.े २६ आर जागा होती. यापैक  ६० गुंठे जमीन ही नवीन र ते 
भूसंपादनम ये गेली आह.े  कै. चधाजी ध डीबा भुमकर हे वाकड येथील जे  सामािजक 
कायकत होते. यांचा सामािजक कायात मोठा सहभाग असायचा स ह नं.१४० म ये 
होत असले या चौकास यांची मृती तेथील रिहवाशां या नेहमी मरणात रहावी 
यासाठी या चौकाला कै. चधाजी ध डीबा भुमकर (चौक)  असे नांमकरण कर यास 
मा यता देणेबाबत िवचार करण.े 

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

 
.-ब /२/कािव/५२/२०१३ 

दनाक –      /०५/२०१४ 
 

 

 

 


