
पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९ 
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दनांक-   २३/११/२०१५ 

ित, 

  मा.---------------------------- 

          सद य/सद या 

          इ भाग सिमती 

 

  

             िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची  
                                       मािसक सभा  बुधवार दनांक ०२/ १२/२०१५ रोजी द.ु ३.०० 

                                       वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
 

महोदय / महोदया, 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा 

बुधवार दनांक ०२/१२/२०१५ रोजी द.ु ३.०० वाजता  इ ेञीय 

कायालयाचे “संत ाने र महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली 

आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ही िवनंती. 

 

                                                                             आपला िव ासू,        

       

             सह /-                                                          
शासन अिधकारी तथा  

                                                                   सिचव (सभाशाखा) 
                                                                     इ भाग सिमती 
 

 

त-    १. सव संबंिधत शाखा मुख     

        २. कायालयीन नोटीस बोड 



पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग सिमती 

कायपिञका मांक – १० 

दनांक-  ०२/ १२/२०१५ रोजी                       दुपारी ३.०० वाजता 
      

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा  बुधवार 
दनांक ०२/१२/२०१५ रोजी द.ु ३.०० वाजता इ ेञीय कायालयातील               

“संत ाने र  महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

               ब) दनांक ४/११/२०१५रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ९)    
    सभावृ ांत कायम करणे. 
 

          िवषय .१–  कायकारी अिभयंता, थाप य यांचेकडील   दनांक १५/१०/२०१५ चे प .  

                              इं ायणीनगर मधील चौकास नाव देणेबाबत. मा.आमदार महेशदादा कसन    

                              लांडग ेयांचे   दनांक  ९/१०/२०१५ चे प  .मा.आमदार महेशदादा कसन  

                              लांडगे यांनी  यांचे बंधू ी.राज  लांडग,े रा.भोसरी या ठकाणी वा त ास  

                              असून यांनी यांचे वडील  कै. िव णू सोपान लांडगे  उफ   मालक  यांचे नांव  

                              इं ायणीनगर मधील ितलक रेिसडे सी चौकास नाव दे याबाबत िवचार करणे.   

          िवषय .२ –  पपरी चचवड महानगरपािलका, इ े ीय कायालय  ह ीमधील मौजे    

                               च-होली स.नं. ४७० येथील जल े  . ७, नवीन उंच पा याची टाक   

                               बांधलेली असून ामपंचायत काळातील जुनी पा याची टाक  वापरात नसलेन े 

                               व मोडकळीस आलेन ेती पाडणे बाबत िवचार करणे. 

         

     मा.सभापती यांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय घेणे. 

            सह /- 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९ 
जा. .इ ेका/४/कािव/६३५/२०१५   
दनांक- २३/११ /२०१५. 


