
पपरी चचवड महानगरपािलका  
                                                    अ ेि य कायालय िनगडी, पुण-े44 
                                                   जा. .अ ेका/11/कािव/463/2016 
                                                    दनांक 29 / 12 /2016 
 

ित, 
 

मा. ी./ ीम. ------------------------------ 
सद य/सद या अ भाग सिमती, 
पपरी चचवड महानगरपािलका  

िनगडी- 44 
 

िवषय:- अ भाग सिमतीची  िवशेष  सभा  शिनवार   द.  31/12/2016  रोजी  
            सकाळी 11.00  वा. आयोिजत केलेबाबत.. . 
संदभ :- मा. अ य ,  अ भाग सिमती यांच े द. 28/12/2016  रोजीच े
           िवशेष सभा घेणेबाबतच े  प     

 
मा. महोदय / महोदया,  

 
मा. अ य , अ भाग सिमती,  िनगडी यांनी संद भय प ा ारे मागणी केलेनुसार पपरी 

चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची िवशेष सभा शिनवार   दनांक 31/12/2016  

रोजी सकाळी  11.00  वाजता अ े ीय कायालयातील राजमाता िजजाऊ सभागृह येथे 

आयोिजत केली आह.े  सोबत सभेची कायपि का जोडली आह.े तुत सभेस कृपया  आपण 

उपि थत रहाव,े  िह िवनंती. 

आपली िव ास,ू 
 

सही/- 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
 अ भाग सिमती 

                                                                                                                          कृ.पा.म. 
 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - १८ 
अ भाग सिमती 

कायपि का मांक 11 
दनांक :- 31/12/2016                              वेळ:  सकाळी  11.00  वाजता 

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

पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची िवशेष  सभा शिनवार   द.  31/12/2016  

रोजी सकाळी 11.00  वाजता अ े ीय कायालयातील राजमाता िजजाऊ सभागृह येथे आयोिजत केली आहे. 

सदर सभेत खालील माणे कामकाज होईल. 

 

 िवषय मांक 1  फनोले स इंड ज िलिमटेड यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला 
यांचे मालक  ह काची 8 एकर जागा मनपाकडून कोणताह  मोबदला न 

घेता र ता ं द करणाकर ता दली आहे. तसेच पंपर  िचंचवड शहरा या 
जडणघडणीम ये कै. ी. हाद छा या, उदयोजक यांचे मोठे योगदान 
अस याने के.एस.बी. चौक ते क पटे व ती, वाकड  या बीआरट एस 
र यास कै. ी हाद छा या [ फनोले स इंड ज ]  यांचे नाव 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े            
 

िवषय मांक 2 भाग मांक 27 मोरवाड  येथील स ाट चौकांचे सुशोिभकरणाचे काम 
ीमंत जगदगु  साईबाबा ित ान या साम जक सं थेमाफत क न घेणसे 

मा यता देणेबाबत वचार करण.े        
 

 
 
                                                                                                     
          सही/- 
                                                                                                          शासन अिधकारी तथा 

सिचव (सभाशाखा) 
 अ भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
अ े ीय कायालय, िनगडी-44 

मांक अ ेका/11 /कािव/463  /2016 
 द.  29 /12/2016 


