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            पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                          क भाग कायालय, भोसरी-२६ 
                                                          जा. .क स/कािव/ २४० /२०१३ 
                                                          द.     ३ / ८ /२०१३ 

ित, 
 मा.---------------------------- 
         सद य/सद या 
         क भाग सिमती 
  
           िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची  
                     मािसक सभा  बुधवार दनांक   ७ / ८ /२०१३ रोजी द.ु  
                    ३.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
 
महोदय / महोदया, 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
७/८/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज 
सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े सभेस आपण उपि थत रहावे ही िवनंती. 
 
 
                                                                         आपला िव ासू,   

      

                                                                              
. शासन अिधकारी तथा  

                                                                     सिचव (सभाशाखा) 
                                                                       क भाग सिमती 
  
 
 

त- १. सव संबंिधत शाखा मुख     
      २. कायालयीन नोटीस बोड 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
क भाग सिमती 

 कायपिञका मांक-५ 
दनांक- ७ / ८ /२०१३                                                   वेळ- दुपारी ३.०० वाजता 

 
        पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
७/ ८ /२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग कायालयातील ी.छञपती िशवाजी 
महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत आली आहे.  सभेत खालील कामकाज होईल. 
 
                        दनांक  १०/ ७ /२०१३ व द. १८/७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  
                       (कायपिञका .४) सभावृ ांत कायम करणे.                           
                  
 िवषय मांक १)  मा. करण मोटे व मा. अिजत ग हाणे यांचे पञ- मुंबई-पुणे महामागावरील  
                         नािशकफाटा येथे होणा-या दुमजली उ ाणपुलास ी.छञपती िशवाजी  
                         महाराज उ ाणपुल असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत िवचार  
                         करणे. 
                         ( द. ७/८/२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 
िवषय मांक २)    मा.िसमा सावळे व मा.आशा शडगे यांचे पञ- कासारवाडी येथील दुमजली  
                         उ ाणपुलास कै. ीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देणेस मा यता  
                         देणेबाबत िवचार करणे. 
                         ( द. ७/८/२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 
िवषय मांक ३)   मा.संजय वाबळे व मा. †ò›.िनतीन  लांडगे यांचे पञ- इं ायणीनगर भाग  
                        . २९ मधील पेठ . २, मोकळी जागा .३ या ठकाणी पपरी चचवड  
                        महानगरपािलके या वतीने न ाने बांध यात आले या ब उ ेिशय  
                        सां कृितक क ाचे  “ ान योती सािवञीबाई फुले ” असे नामकरण करणेस  
                        मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
                        ( द. ७/८/२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 
 
  
 
                                                                          

                                                                                           
                                                                      . शासन अिधकारी तथा  
                                                                          सिचव (सभाशाखा) 
                                                                          क भाग सिमती 

.क स/कािव/ २४० /२०१३ 
द.   ३/८ /२०१३ 


