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                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी,  
                                                                                 पुणे – ४११ ०१७ 
                                                                                 जा. .ड/१३/कािव/ १४३/ २०१८                                  
                                                                                  दनांक–  ०३/ ०९/ २०१८ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
 िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ६ दनांक  ०७/०९ /२०१८ 
महोदय, 
 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे स टबर २०१८ ची मािसक सभा 

ड े ीय कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे शु वार दनांक  ०७/०९/२०१८ रोजी 
दुपारी  १२.०० वाजता आयोिजत केलेली आह.े 

 
सदर सभेम ये सोबत जोडले या कायपि के माणे कामकाज कर यात येईल. सदर सभेस 

आपली उपि थती ाथिनय आह.े 
 कळाव,े 

                                                                              आपला िव ासू, 
                                                                                            सही/- 

                                                                                      शासन अिधकारी तथा  
                                                                                       सिचव, सभाशाखा 
                                                                                             ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
                                                                                       रहाटणी, पुण-े१७ 

सोबत - कायपि का : ६ 
दनांक:-  ०७ /०९ /२०१८ 



                 पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 
                                          ड भाग सिमती, 
                                           कायपि का  . ६ 

दनांक :०७ /०९ /२०१८                  वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

      पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  स टबर २०१८  ची मािसक 
सभा शु वार दनांक ०७/०९/२०१८  रोजी दुपारी १२.०० वा. रहाटणी येथील ड े ीय 
कायालयाचे  “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत केलेली आह.े सभेम ये खालील माणे 
कामकाज होईल.  

१)         मागील सभा कायपि का . ५  माहे ऑग ट २०१८ चा सभावृ ांत कायम करणे 

२)     मौजे ताथवडे स.नं. १३४ मधील नागरीकांना स ि थतीत जाणे येणेसाठी कुठलाही र ता    

अि त वात नाही. यामुळे स.नं. १३४ मधील नागरीकां या सोयीसाठी स ि थतीत   
अि त वात असले या व मुंबई बगलोर बाहयवळण मागापासुन सु  होऊन जीवननगर 
माग ताथवडे गावठाणापयत जाणा-या व ई.पी. १६ अ वये १८ मीटर तािवत 
र यापासुन स.नं. १३५ या ह ीलगत उ र दि ण स.नं. १३४ पयत ९.०० मीटर 
महारा   महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अ वये घोिषत करणेस व िवहीत 
कायवाही पूण करणेस व या कामी सव अिधकार मा. आयु  यांना देणेबाबतचा ताव. 

 ३)        पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ातील सव भाग काय े ातील हॉकस  
           झोन पुन: थािपत करणेकामी मा. आयु  यांनी दनांक २७/३/२०१८ रोजी या शहर       
           फेरीवाला  सिमती सभेत दले या सूचनेनुसार ड भागासाठी भाग तरावर फेरीवाला  
           उपसिमतीचे गठन कर यात आले असुन यात ेि य अिधकारी यां या अ य तेखाली  
           क  व रा य शासन तसेच मनपाने तयार केले या धोरणानुसार ड ेि य  काय े ात  
           हॉकस झोन िनि त करणेबाबत आव यक ती कायवाही पूण कर यात आली असुन    
           िनि त करणेत आले या हॉकस झोनचे सोबतचे प  अ चे अवलोकन होऊन झोन      
            िनि तीस  मा यता देणेबाबतचा  ताव 

 ४)           मा. सभापती ड भाग सिमती यांचे सुचनेनुसार करावयाचे कामकाज       
 
                                                                                                     सही/- 
          जा. .:ड े/१३/कािव/ १४४ /०१८                                        शासन अिधकारी तथा 
           द.   ०३/ ०९/२०१८                                                         सिचव, सभा शाखा,  
                                                                                          ड ेि य कायालय, राहटणी, पुण े- १७ 


