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प्रलि, 

  मा.---------------------------- 

          सिस्य/सिस्या 

          इ प्रभाग सलमिी 

 

  

             लवषय- पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी  

                                       मालसक सभा  बधुवार दिनाांक ०६/ ०१/२०१६ रोजी ि.ु ३.०० 

                                       वाजिा आयोलजि केिबेाबि. 
 

महोिय / महोिया, 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी मालसक सभा 

बधुवार दिनाांक ०६/०१/२०१६ रोजी ि.ु ३.०० वाजिा  इ क्षेञीय 

कायााियािें “संत ज्ञानेश्वर महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी 

आह.े सभेस आिंण उिंलस्िि रहावे ही लवनांिी. 

 

                                                                             आिंिा लवश्वास,ू        

       

 

प्रशासन अलधकारी ििा  

                                                                   सलिंव (सभाशाखा) 

                                                                     इ प्रभाग सलमिी 
 

 

प्रि-    १. सवा सांबांलधि शाखाप्रमुख     

        २. कायााियीन नोटीस बोडा 



पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग सलमिी 

 कायािंलञका क्रमाांक – ११ 
 

दिनाांक-  ०६/ ०१/२०१६ रोजी                       ििुंारी ३.०० वाजिा  

 
      

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी मालसक सभा    

बधुवार दिनाांक ०६/०१/२०१६ रोजी ि.ु ३.०० वाजिा इ क्षञेीय कायााियािीि               

“संत ज्ञानेश्वर  महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े  सभेि खािीि 

कामकाज होईि. 
 

               ब) दिनाांक २/१२/२०१५रोजी झािले्या सभेिंा (कायाक्रमिंलिका १०)    

    सभावृत्ाांि कायम करण.े 
 

          लवषय क्र.१–  कायाकारी अलभयांिा, स्िािंत्य याांिेंकडीि   दिनाांक १५/१०/२०१५ िें िंि.  

                              इांद्रायणीनगर मधीि िंौकास नाव िणेेबाबि. मा.आमिार महशेिािा दकसन    

                              िाांडगे याांिं े  दिनाांक  ९/१०/२०१५ िें िंि .मा.आमिार महशेिािा दकसन  

                              िाांडगे याांनी  त्याांिं ेबांध ूश्री.राजेंद्र िाांडग,े रा.भोसरी या ठिकाणी वास्िव्यास  

                              असून त्याांनी त्याांिं ेवडीि  कै. लवष्णू सोिंान िाांडगे  उर्ा    मािक  याांिें नाांव  

                              इांद्रायणीनगर मधीि लििक रेलसडने्सी िंौकास नाव िणे्याबाबि लविंार करणे. 

 

    लवषय क्र.२ – भोसरी यिेे नव्याने िंािू करण्याि आिेिी (बीआरटी) भोसरी बस  

                          टर्ममनििा  शहीि सांिोष महाडीक   असे नाव िणे्याि याव,े  ही अलखि  

       भारिीय  छावा  सांघटनेिंी  मागणी  असून  ज्या  जवानाने  आिंल्या  

िंठरवारािंी िंवाा न करिा िशे सेवसेािी आिंि ेबलििान दिि ेव आिंि े

जीवन समर्मिंि केि े अशा जवानािं े नाव जर या  टमीनििा दििे िर 

आिंल्या पिंिंरी पिंिंवड शहरािंा गौरव राहीि व अशा जवानाांना पिंिंरी 

पिंिंवड वासीयाांिंा सिाम राहीि िरी िवकराि िवकर या भोसरी 

टमीनििंे नाव बििून शहीि सांिोष महाडीक असे नामकरण िणे्यािबाबि 

लविंार करणे. 

                      

     मा.सभािंिी याांिें मान्यिेने ऐनवेळिें लवषय घेणे. 
 

       
प्रशासन अलधकारी ििा 

सलिंव (सभाशाखा) 

इ प्रभाग सलमिी 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षञेीय कायाािय, भोसरी-३९ 

जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/७१७/२०१५   

दिनाांक-    /११ /२०१५. 


