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ित, 
मा. ी./ ीमती-------------------------------------------,                                 

भाग .--------------------------------------------,                                         
पपरी चचवड महानगरपािलका,                                           
पपरी – ४११ ०१८. 

 
 
िवषय : ब भाग सिमतीची मािसक सभा द. २६/११/२०१५                                                         

रोजी आयोिजत केलेबाबत. 
 

महोदय/महोदया, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार    
द. २६/११/२०१५ रोजी द.ु १२.१५ वाजता ब े ीय कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 

सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली आह.े या प ासोबत सभेची कायपि का पाठिव यात येत 
आह.े  तरी तुत सभेस उपि थत रहावे, िह िवनंती 

कळावे, 
                           आपला िव ासू  
         
           

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
ब भाग सिमती 

 
  त : सव संबंिधत शाखा मुख. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
ब- ेि य कायालय, ए ो कंपनी प रसर, लक रोड, चचवडगांव, पुण-े३३.  

(नागरी व शासक य सेवेसाठी आयएसओ 9001:2008 माणप  ा  सं था) 
Email – bward@pcmcindia.gov.in Website – www.pcmcindia.gov.in 

दुर वनी मांक – ०२०-२७३५०१५३ 



 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती सभा 

कायपि का . ९ 
 

दनांक : २६/११/२०१५.                     वेळ : द.ु १२.१५ वा. 
 
   पपरी  चचवड  महानगरपािलके या  ब  भाग  सिमतीची  मािसक  सभा गु वार    
दनांक २६/११/२०१५. रोजी द.ु १२.१५ वा. ब े ीय कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज 

सभागृहाम ये आयोिजत केली आह.े  सभेत खालील माणे कामकाज होईल. 
 

अ) मागील कायपि का .८, द.२१/१०/२०१५  रोजी या सभेचा सभावृ ांत कायम करणे 
 
िवषय मांक १ भाग मांक ५१ गणेशनगर – बेल ठकानगर थेरगांव या प रसरातील  

१. पंचिशल कॉलनी मांक १ – डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पथ , २ पंचिशल  
२. कॉलनी मांक १ ान योती सािव ीबाई फुले पथ ३ समथ कॉलनी 

गणेशनगर,  थेरगांव  ४. मयुरबाग कॉलनी गणेशनगर – थेरगांव  या 
र यांचे नामकरण  करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार 
करणे मा.माया संतोष बारणे यांचा ताव. 

 
 िवषय मांक २ अ य  यांच ेमा यतेने येणारे ऐनवेळचे वषय. 

 
 
 
          सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
ब भाग सिमती 
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