
                                         अ क्षेत्रिय कायाालय त्रिगडी, पुणे-४४ 

                                         जा.क्र.अक्षेका/११/कात्रि/१९६/२०१५ 

                                         दििाांक - १० / ०८/२०१५ 

 

प्रत्रि, 

मा.श्री./श्रीम. ------------------------------ 

 

सिस्य/सिस्या अ प्रभाग सत्रमिी, 

पपपरी पिंिंिड महािगरपात्रलका  

त्रिगडी- ४४ 

 

त्रिषय:- अ प्रभाग सत्रमिीिंी मात्रसक सभा दििाांक             

         12 टगस्ऑ  २०१५   रोजी  आयोत्रजि केलबेाबि. .. 

 

महोिय/महोिया, 

 

पपपरी पिंिंिड महािगरपात्रलकेच्या अ प्रभाग सत्रमिीिंी मात्रसक सभा  बुधिार        

दििाांक १२ /० ८ /२०१५ रोजी िपुारी १२.०० िाजिा अ क्षेिीय कायाालयािील राजमािा त्रजजाा 

सभागीह येते आयोत्रजि केली आह.े  सोबि सभिेंी कायापत्रिका जोडली आहे  .आपण सभेस ेपत्रस्ति 

रहािे ही त्रििांिी.  

 

आपली त्रिश्वास,ू 

सही/- 

 

प्रशासि अत्रधकारी िता 

सत्रिंि (सभाशाभा)  

 अ प्रभाग सत्रमिी 



पपपरी पिंिंिड महािगरपात्रलका 

अ प्रभाग सत्रमिी 

कायापत्रिका क्रमाांक ५ 

दििाांक:- १२/०८/२०१५                िेळ िपुारी १२.०० िाजिा 

…………………………………………………………………………………................................... 

 

पपपरी पिंिंिड महािगरपात्रलकेच्या अ प्रभाग सत्रमिीिंी माह ेटगस्ऑ २०१५ िंी मात्रसक सभा 

बुधिार दििाांक १२ /० ८ /२०१५ रोजी िपुारी १२.०० िाजिा अ क्षेिीय कायाालयािील राजमािा त्रजजाा 

सभागीह येते आयोत्रजि केली आह.े सिर सभेि भालीलप्रमाणे कामकाज होईल. 

अ)  दििाांक १५/०७/२०१५ रोजी घेणेि आलेल्या माह ेजुलै २०१५ िंे मात्रसक सभेिंा सभािीत्त्ाांि 

(कायापत्रिका क्रमाांक ४) कायम करणे.  

 

त्रिषय क्रमाांक १ मा. प्रसाि शांकर शेट्टी याांिंा दििाांक १३/३/२०१५ रोजीिंा प्रस्िाि. 

 प्रभाग क्रमाांक २५ पिंिंिड स्ऑेशि येतील पुणे-मुांबई रस्त्तयालगि जगन्नात        

कॉम्पलेक्स हौ. सो.६.०० मीऑर रांि रस्त्तयास “ हस्िीमल शेठ गादिया मागा ”          

असे िामकरण करणेस मान्यिा िणेेबाबि त्रििंार करणे 

(दििाांक  १२/०८/२०१५ रोजीच्या सभेमध्ये घेणेच्या त्रिणायाप्रमाणे) 

त्रिषय क्रमाांक २ मा. जािेि शेभ याांिंा दि. १३ जुल ै२०१५ रोजीिंा प्रस्िाि. 

 ि्िाडी-त्रिठ्ठलिाडी प्रभाग क्र. १५ मध्ये लालबहािरु शास्त्री िगर या      

पररसराििू िाहणा-या ओढयािर पूल असूि सिर पुलास “ लालबहािरु शास्त्री                       

” पूल असे  िाि िणेेि याि.े     

(दििाांक  १२/०८/२०१५ रोजीच्या सभेमध्य ेघेणेच्या त्रिणायाप्रमाणे.) 

त्रिषय क्रमाांक ३ मा.सांत्रगिािाई राजेंद्र भोंडिे याांिंा दि. १५/७/२०१५ रोजीिंा प्रस्िाि. 

प्रभाग क्रमाांक १९ मधील बस ऑर्ममिल (मुकाई िंौक) येते आह.े  त्तया बस ऑर्ममिलिं े“ 

मुकाई बस ऑर्ममिल ” असे िामकरण करणेि याि.े 

( दििाांक १२/८/२०१५ रोजीिंे सभेमध्ये घेण्यािंे त्रिणायाप्रमाणे.) 

त्रिषय क्रमाांक ४ मा. सभापिी याांिंे परिािगीि ेसभा कामकाजाि घेणेि येणारे ऐििेळिं ेत्रिषय. 

 

सही/- 

प्रशासि अत्रधकारी िता 

सत्रिंि (सभाशाभा)  

अ प्रभाग सत्रमिी 

 

पपपरी पिंिंिड महािगरपात्रलका  

अ क्षेत्रिय कायाालय त्रिगडी, पुणे ४४ 

जा.क्र.अक्षेका/११/कात्रि/१९६/२०१५ 

दििाांक :  १०/०८/२०१५ 



 

 

 


