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जावक .-ब /२/कािव/५८/२०१४                                    दनाक –१२/०६/२०१४ 

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

 

िवषय : ब भाग सिमतीची मािसक सभा द.  १८/०६/२०१४                                                         
रोजी आयोिजत केलेबाबत. 

महोदय/महोदया, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार            
द. १८/०६/२०१४ 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. 

 

......२ 

पपरी चचवड 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 . ४ 
 

दनांक : १८/०६/२०१४.                     वेळ : द.ु १२.०० वा. 

   पपरी  चचवड  महानगरपािलके या  ब  भाग  सिमतीची  मािसक  सभा बुधवार दनांक 

१८/०६/२०१४ रोजी द.ु १२.०० वा. ब े ीय कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 

आयोिजत केली आह.े  सभेत खालील माणे कामकाज होईल. 
 

अ) दनांक १५/०५/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायि का मांक २)  
 सभावृ ांत कायम करणे. 

ब) दनांक २१/०५/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायि का मांक ३) 
सभावृ ांत कायम करण.े 

 

िवषय . १.    थेरगांव ल मणनगर येथील सब वे याचे नांमकरण कै. नागुभाऊ गितराम बारणे असे  
          करणेबाबत. तसेच कॉलनीचे नांमकरण खालील माणे करणेबाबत. 

१.  अ ज यतारा कॉलनी गुजरनगर थेरगांव 
२. महादेव कॉलनी गुजरनगर थेरगांव 
३. ी महाल मी कॉलनी डांग ेचौक थेरगांव 
४. जय गणेश कॉलनी वाकड रोड थेरगांव 

िवषय . २ थेरगांव येथील सामािजक कायकत नागुभाऊ गितराम बारणे यांनी सन १९८९ साली  
महानगरपािलकेला शाळा बांध यासाठी दहा गुंठे जागा िवना मोबदला दली होती. 
मागील वष  दनांक २५/०६/२०१३ म ये यांचे िनधन झाल.े  शाळे या प रसराम ये 
यांचे मरणाथ अध पुतळा बसिवणेबाबत. 

 

सदर पुतळयाचा संपुण खच तसेच चौथ याचा खच बारणे कंुटंुब कर यास तयार आह.े 
सदर ताव ब भाग सिमतीची मंजुरी घेऊन मा. सवसाधारण सभेपुढे मा यतेकामी 
पाठिवणेबाबत. 

 

सही/- 
 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
ब भाग सिमती 

 
.-ब /२/कािव/५८/२०१३ 

दनाक – १२/०६/२०१४. 
 

 


