
पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९.      

                                                          जा. .इ ेका/४/कािव/१९६/२०१६ 
दनांक -   २५/०४ /२०१६  

ित, 

मा.---------------------------- 
          सद य/सद या 
           इ भाग सिमती 
    पपरी चचवड महानगरपािलका 

भोसरी-३९. 
 

            िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची  
                              मािसक सभा  बुधवार दनांक ४/५/२०१६ रोजी दुपारी ३.००वा.  
                                    आयोिजत केलेबाबत. 
 

 

महोदय / महोदया, 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा  बुधवार 

दनांक ०४/०५/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ ेञीय कायालयाचे        

“संत ाने र महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े सभेस 

आपण उपि थत रहाव ेही िवनंती. 

 

                                                                             आपला िव ासू,        

       

 
शासन अिधकारी तथा  

                                                                   सिचव (सभाशाखा) 
                                                                     इ भाग सिमती 
 

 

त-    १. सव संबंिधत शाखा मुख     

        २. कायालयीन नोटीस बोड 

 

                                                                    



पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग सिमती 
कायपिञका मांक – ०२ 

 

  दनांक-  ०४/ ०५/२०१६ रोजी                           वेळ- दुपारी ३.०० वाजता
    

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा    बुधवार दनांक 
०४/०५/२०१६ रोजी द.ु ३.०० वाजता इ ेञीय कायालयातील “संत ाने र  महाराज” 
सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े  सभेत खालील कामकाज होईल. 

 
               अ) दनांक ३/२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का १३)    

    सभावृ ांत कायम करणे. 
       ब) दनांक २/३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का १४)    

    सभावृ ांत कायम करणे. 
               क) दनांक ६/४/२०१६ रोजी झाले या मािसक सभेचा (काय मपि का ०१)    

    सभावृ ांत कायम करणे. 
 

िवषय .१–   दे  आळंदी रोड या र यास स ते पाटील माग ह ेनामकरण होणेबाबत. पुणे    
                    नािशक रोडलगत व हवालदार व ती लगतचा माग या ठकाणी  उपरो   
                    नावाचे नामफलक  लावणेबाबत िवचार करण.े  
िवषय .२ – जागितक बँके या सहा याने पपरी चचवड महानगरपािलका SUTP 

                    अंतगत शहरात बीआरटीएस कॉरीडॉर िवकसीत करीत आह.े या अंतगत 
िविवध Technical assistance studies साठी जागितक बँकेकडून  GEF 
Grand मधून स लागार नेम यात आल ेआहेत. यापैक   Parking Policy & 
Master Plan यासाठी UMTC New Delhi यांची स लागार हणून 
महानगरपािलके माफत नेमणूक कर यात आली आह.े सदर स लागारांनी पपरी 
चचवड महानगरपािलके या िविवध भागाचे सव ण  व अ यास क न पा कग  
पॉलीसीचा मसुदा तयार केला आह.े सदर  पा कग पॉिलसी या मसुदयाचे 
सादरीकरण मा.नगरसद यांना भाग तरावर सादर करण ेआव यक आह.े तरी 
ये या भाग सिमती या बैठक  दवशी सदर सादरकरणे कर याकामी सभे नंतर 
वेळ िन ीत करणेबाबत िवचार करण.े 

      ------- 

  मा.सभापती यांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय घेणे.         
             सह /- 

                                                                       शासन अिधकारी तथा  
                                                                        सिचव (सभाशाखा) 
                                                                         इ े ीय कायालय 
                                                                           भोसरी – ३९. 

    

            पपरी चचवड महानगरपािलका 
          इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९ 
          जा. .इ ेका/४/कािव/१९६ /२०१६ 
          द.    २५/०४ /२०१६  
 

 



 

                              


