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                                                                                     पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९.      
जा. .इ ेका/४/कािव/३२१/२०१९ 
दनांक - २८/०८ /२०१९ 

 
ित, 

मा.---------------------------- 
 
सद य/सद या 
इ भाग सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

भोसरी-३९. 
 
 
 

िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा    
शिनवार दनांक ०७/०९/२०१९ रोजी सकाळी   ११.०० वा.  
आयोिजत केलेबाबत. 

 
 
महोदय / महोदया, 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माह े स टबर २०१९ ची मािसक सभा 

शिनवार दनांक ०७/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ िे य कायालयातील  “संत ाने र 

महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े सभेस आपण उपि थत रहाव ेही िवनंती. 

 

 

 

आपला िव ासू, 
 
 
 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
                    

त-     १. सव संबंिधत शाखा मुख     
२. कायालयीन नोटीस बोड 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ भाग सिमती 

कायपि का मांक – ०५ 
 
दनांक-   ०७/ ०९/२०१९ रोजी                       वेळ- सकाळी   ११.०० वाजता 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे स टबर २०१९ ची मािसक सभा   

शिनवार दनांक ०७/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वा वाजता इ िे य कायालयातील   “संत ाने र  
महाराज”  सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े  सभेत खालील कामकाज होईल. 

     
अ) दनांक ०२/०८/२०१९ रोजी झाले या माहे ऑग ट २०१९ चे मािसक सभेचा 

(कायपि का मांक ४) सभावृ ांत कायम  करण.े 
 

िवषय    १:  
 

अड. िनतीन ाने र लांडगे यांचे द.०७/०६/२०१९ रोजीचे प  
मौजे भोसरी येथील स ह नं. ६८१/३ सीटीएस नं. ३४०० मधून असणा या पपरी 
चचवड महानगरपािलका मंजूर िवकास आराख ानुसार पॉट झो नग (औ ोिगक/ 

रिहवाशी) आह.े सदर पॉट झो नग मधील औ ोिगक व रिहवाशी नागरीकांसाठी 
दळणवळण तसेच औ ोिगक मालाची ने आण करणेकामी सदर र याची ता काळ 
आव यकता आह.े सदर र ता नकाशात अधोरेिखत असून सदर र ता २०५ अ वये 
िवकिसत झा यास महानगरपािलका व नाग रक आिण औ ोिगकरणाची अडचण दूर 
होणार आह.े  सदर र ता उ रेपासून दि णेकाडे अधवट ि थतीत अस याने २०५ अ वये 
िवकिसत करणे मपा  होईल. यामुळे सदर र ता महानगरपािलका अिधिनयम २०५ 
अ वये घोिषत करणेस मा यता देणेबाबत िवचार करण.े 
( दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे सभेम ये घे याचे िनणया माण)े 

  

या िशवाय मा.अ य ा यांचे परवानगीने घेणेत येणारे ऐनवेळेचे िवषय 

 
 
 
 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

         इ भाग सिमती 

 पपरी चचवड महानगरपािलका 
 इ िे य कायालय, भोसरी-३९ 
 जा. .इ ेका/४/कािव/ ३२१ /२०१९ 
 दनांक :  २८ /०८/२०१९  


