
              
 

         पपरी चचवड महानगरपािलका  
                                                    अ ेि य कायालय िनगडी, पुण-े44 
                                                   जा. .अ ेका/11/कािव/375/2016 
                                                    दनांक  6 /10 /2016 
 

ित, 
 

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

िनगडी- 44 
 

िवषय:- अ भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार  द.  14/10/2016 रोजी  
            द.ु 12.00 वाजता आयोिजत केलेबाबत.. . 

 
मा. महोदय / महोदया,  

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माहे ऑ टोबर 2016  ची  

मािसक  सभा  शु वार  द. 14/10/2016  रोजी द.ु 12.00  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 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - १८ 
अ भाग सिमती 

कायपि का मांक 8 
दनांक :- 14/10/2016                              वेळ:  दुपारी  12.00  वाजता 

…………………………………………………………………………………....................... 
पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माहे ऑ टोबर  2016  ची मािसक  सभा 

शु वार  दनांक  14/10/2016  रोजी दुपारी  12.00  वाजता अ े ीय कायालयातील राजमाता िजजाऊ 

सभागृह येथे आयोिजत केली आहे. सदर सभेत खालील माणे कामकाज होईल. 
   द. 14/9/2016 रोजी घेणेत आले या माहे  स टबर   2016 चे मािसक सभेचा  सभावृ ांत [ कायपि का .7  ]  
कायम करण.े      
िवषय मांक १ मा. साद शंकर शे ी, सद य  यांचा दनांक १३/३/२०१५ रोजीचा ताव. 

भाग मांक २५ चचवड टेशन येथील पुण-ेमंुबई र यालगत जग ाथ     कॉ पले स हौ. 
सो.६.०० मीटर ंद र यास “ ह तीमल शेठ गा दया माग ”    असे नामकरण करणेस 
मा यता देणेबाबत िवचार करण.े  [ या संदभात  नगररचना व िवकास िवभाग  यांचेकडील 
प  मांक नरिव/कािव/11/ चचवड/204/ 2016  दनांक 13/7/2016 अवलोकनाथ  ] 
( दनांक  14/10/2016  रोजी या सभेम ये घेणे या िनणया माण)े 

िवषय मांक २  मा.संिगता भ डवे, सद या  यांचा द. ९/१२/२०१५ रोजीचा ताव. 
शुभारंभ कॉलनी, स.नं.( १३१/२ व १३०/१  मधील )  यास शुभारंभ कॉलनी असा 
नामफलक बसवून िमळणेबाबत मा यता देणेबाबत. 
 ( दनांक  14/10/2016 रोजीचे सभेम ये घे याचे िनणया माण े) 

िवषय मांक  ३  मा. संिगताताई राज  भ डव,े सद या  यांचा दनांक ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
    रावेत बीआरटीएस रोडवरती ी.बबन शं. शेटे यां या घरा समोरील नगरसेिवका 
सौ. संिगताताई राज  भ डवे यां या नामफलका शेजारील चौकास कै. ानदेव केस ू
भ डव ेचौक व सोनट े  व ती , स.नं. १२/५ रावेत या ठकाणी यशवंतनगर, सोनट े  
व ती असे नामकरण करणेबाबत.  
( दनांक  14/10/2016 रोजीचे सभेम ये घेणे या िनणया माण)े 

िवषय मांक  ४ भाग मांक 26 मधील  मोहननगर येथील ीम. िललाबाई कांतीलाल िखवंसरा म.न.पा. 
शाळेजवळील िवरंगुळा क ास व कै. शंकर शे ी उदयान येथील तािवत कमानीस व. 
अिवनाशदादा टेकवड ेअस ेनामकरण करणेस मा यता देण.े      

िवषय मांक  ५ मा. सभापती  यांचे पुवपरवानगीने सभा कामकाजात  घेणेत येणारे ऐन वेळचे िवषय दाखल 
क न घेण.े   

 
सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
 अ भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
अ े ीय कायालय, िनगडी-44 

मांक अ ेका/11 /कािव/375 /2016   
 द.  6 /10/2016 


