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जावक क्र. - बप्र/२/कावव/ ५८/२०१३                       दिनाांक :  
७/०५/२०१३ 

 

 

 

प्रति, 
मा. श्री/श्रीमिी -------------------------- 
सदस्य/सदस्या, प्रभाग क्र.---------------- 
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, 
पपिंपरी – ४११ ०१८. 
 

ववषय : ब प्रभाग समितीची िामसक सभा दि.१५/०५/२०१३  

  रोजी आयोजजत केलेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या ब प्रभाग सलमिीची मालसक सभा    

दद. १५/०५/२०१३ रोजी द.ु १२.०० वाजिा ब प्रभाग कायााियाच ेछत्रपिी लिवाजी महाराज 

सभागहृामध्ये आयोजजि करणेि आिी आहे. या पत्रासोबि सभेची कायाप्त्रका पावपव्याि 

येि आहे.  िरी प्रस्िुि सभेस उपजस्िि रहावे, दह पवनिंिी 

 

कळावे, 
 

आपिा पवश्वासू 
 

 

प्रिासन अचिकारी, सभा िाखा, 
ब प्रभाग सलमिी 

 चचिंचवड ४११ ०३३. 
 

 

 

प्रि : सवा सिंबिंचिि िाखा प्रमुख 

 

 

 

 

 

 

 

 

वपांपरी चचांचवड िहानगरपामलका 
ब-प्रभाग कायाालय, चचांचवड, पुणे – ४११ ०३३. 

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

िरुध्वनी क्रिाांक – ०२०-२७३५०१५३ 
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पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पप िंपरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमिी सभा 
कायाप्त्रका क्र. ३ 

 

 

ददनािंक :१५/०५/२०१३.            वेळ : द.ु १२.०० वा. 
 

 

  पपिंपरी  चचिंचवड  महानगरपालिकेच्या  ब  प्रभाग  सलमिीची  मालसक  सभा 

बुिवार  ददनािंक १५/०५/२०१३. रोजी द.ु १२.०० वा. ब प्रभाग कायााियाच ेछत्रपिी लिवाजी 

महाराज सभागहृामध्ये आयोजजि केिी आहे. सभेि खािीिप्रमाणे कामकाज होईि. 
 

मागीि सभेचा सभावतृिािंि ( माहे एपप्रि २०१३ ) वाचनू कायम करणे, 

पवषयप्त्रकेवर चचाा करणे. िसेच ऐनवेळच े पवषय दाखि करुन घेणे व तयावर चचाा 

करणे. 

पवषय क्र १       पवभाग : पवद्युि उद्यान 

पवभाग 

रावेि उद्यान येिे नपवन पोि उभे करुन प्रकाि व्यवस्िा करणे व वॉटर फॉि 
बसपवणेच ेकामास र.रु. १०,०००,००/- ( अक्षरी र. रु. दहा िाख फक्ि ) इिक्या खचाास  
पुवागणनपत्रकास व तयाप्रमाणे काम करणेस मान्यिा लमळणेस पवनिंिी. 

 

 

पवषय क्र २         पवभाग : सन्मा. सदस्यािंचा पवषय 

१. प्रभाग क्र. १९ वाल्हेकरवाडी मिीि रावेि येिीि बी. आर. टी. रोडिा नाव देवून 
तया प्रमाणे फिक बसपवणे ककवळे मुकाई चौकापासून सुरु होणा-या औिंि राविे 
बी. आर. टी रोडिा स्वगीय बाळासाहेब वाकरे हे नािंव देणेि यावे. 

२. रावेि स.निं. १०३ मिीि सोसायटीच े नािंव अलभनव को.ऑ.सोसायटी असे नािंव 
देणेि यावे. 

३. वाल्हेकरवाडी स. निं. ११५/१ श्रीपिी कॉिनी हे नािंव देणेि यावे. 
४. ककवळे स्मिानभूमीस नागूजी िक्ष्मण िमुाळ वैकुिं व िाम असे नािंव देणेि यावे. 
 

 

प्रिासन अचिकारी,(सभािाखा) 
ब प्रभाग सलमिी 
चचिंचवड ४११ ०३३ 

 

 

सवा सिंबिंचिि िाखा प्रमुख. 
 


