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पपरी चचवड महानगरपािलका
“फ” े ीय कायालय, िनगडी ४४
. फ ेका/सभा/कािव/ २२१ /२०१५
द. ६ / ११ /२०१५
ित,
मा...........................................
सद य/सद या, फ भाग सिमती
पपरी चचवड महानगरपािलका
िनगडी, पुणे – ४११ ०४४

िवषय -

पपरी चचवड महानगरपािलके या फ भाग सिमतीची
माहे नो हबर २०१५ ची मािसक सभा बुधवार दनांक
१८/११/२०१५ रोजी दु पारी ४.०० वाजता आयोिजत के लेबाबत

महोदय/महोदया,

पपरी चचवड महानगरपािलके या फ भाग सिमतीची माहे नो हबर २०१५ ची मािसक सभा
बुधवार दनांक १८ /११/२०१५ रोजी दु पारी ४.०० वाजता फ

े ीय कायालयातील “राजष शा महाराज

सभागृहात” आयोिजत के ली आहे. तरी आपण सभेस उपि थत रहावे, ही िवनंती.

आपला िव ासू,
सही/शासन अिधकारी तथा
सिचव (सभाशाखा)
फ े ीय कायालय
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पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग सिमती
कायपि का मांक ९
दनांक:- १८ / ११ /२०१५

वेळ.दु पारी ४.०० वाजता

..............................................................................................................................................
पपरी चचवड महानगरपािलके या फ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार द.१८ / ११ /२०१५
रोजी दु पारी ४.०० वाजता फ

े ीय कायालयातील “राजष शा महाराज सभागृहात” आयोिजत करणेत आली

आहे. सदर सभेत खालील माणे कामकाज होईल.

िवषय .१)

भाग .१३ यमुनानगर येथील िविवध चौकास नामकरण करणेबाबत
१. भ

श

चौकास भ

श

चौक असे नामकरण कर यात यावे.

२. भ

श

चौक ते ि वेणीनगर चौकात एके री वाहतूक चालू कर यात यावी व

या संदभात वाहतूक स अडथळा िनमाण होवु नये या संदभात माग फलक लाव यात यावेत.
३. लोकशािहर अ णाभाऊ साठे

डांगण, साईनाथ – यमुनानगर भाग

. १३ या ठकाणी

उभार यात आलेली े क गॅलरी यांस “ व.बाळासाहेब ठाकरे” असे नांव
देणेबाबत
( दनांक १८/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे)

िवषय .२) चौका चौकाम ये नामकरणा या पाटया लावणेबाबत
१. ल करे चौक राज नगर
२. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर िच डन पाक संजय नगर
३. मोरे र म दर चौक िमल द नगर जेतबन बौ दिवहार िच डन पाक िमल द नगर,
ंकटेश बालाजी मं दर सं कृ त भवन राजनगर
४. कसन अिनल पवार चौक बौ द नगर नांव देणेबाबत
( दनांक १८/११/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे)

िवषय .३) पपरी चचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालया या काय े ातील यमुनानगर,
कै ,मधुकर पवळे हाय कु ल, मासुळकर कॉलनी, कृ णानगर, ि वेणीनगर, कु दळवाडी-जाधववाडी,
पीनगर- तळवडे, िनगडी गावठाण, िचखली,संभाजीनगर या १० भागाम ये द.१५/१०/२०१५
पासुन द. ३०/१०/२०१५ या कालावधीत भागातील .नगरसद य/नगरसद या यांचेमाफत
े सभा आयोजन कर यात आले या हो या. सव भागातील े सभाचे सभावृ ांत मा. भाग
सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेपुढे ठे वणेत यावे.

िवषय .४) मा.अ य ा यांचे परवानगीने येणारे ऐनवेळचे िवषय
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