
 

 

पं पर  चंचवड महानगरपालका, 
ड भाग कायालय, रहाटणी, १७ 
जा. .ड /सभा /काव / २१ /२०१३, 
दनांक   १३ /०८ /२०१३ 
 

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

वषय :- ड भाग समतीची  मासक सभा कायप का .५ , 
    दनांक  १६ /०८ /२०१३ 
 
महोदय, 
 

पपर  चंचवड महानगरपालका ड भाग समतीची मासक सभा ड भाग 
कायालयाचे छ पती शाह महाराज सभागहाम ये श वार दनांक  ू ृ ु १६ /०८ /२०१३ रोजी  
दपार   ु १२.०० वाजता आयोिजत केलेल  आहे. 

सोबत जोडले या कायप के माणे कामकाज कर यात येईल. सदर सभेस 
आपल  उपि थती ाथ नय आहे. 

कळावे, 
आपला व वासू, 

सह / - 
शासन अधकार , 

ड भाग कायालय,प.ंच.ंम.न.पा., 
रहाटणी, पणेु -१७ 

सोबत - कायप का .५,  
दनांक  १६ /०८ /२०१३ 



 

 

पं पर  चचंवड महानगरपालका, रहाटणी, पणेु -१७ 
ड भाग समती, 
कायप का .५ 

दनांक  १६ /०८ /२०१३      वेळ दपार  ु १२.०० वाजता. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 पं पर   चंचवड महानगरपालका, ड भाग समतीची  मासक  सभा श वार दु . 
१६ /०८ /२०१३ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता रहाटणी येथील ड भाग कायालयाचे छ पती 
शाह महाराज सभागहाम ये आयोिजत केलेल  आहेू ृ . सभेम ये खाल ल माणे कामकाज 
होईल.  
 

अ) मागील कायप का .४, दनांक  १२ /०७ /२०१३ व २६ /०७ /२०१३  
रोजी या सभेचा सभाव तांत कायम करणेृ  
 
वषय :- १. मंबई ां तक मनपा अध नयम ु १९४९ चे कलम २०५ अ वये मंजर वकास ू
योजने य त र त मौजे-वाकड येथील स.नं.२६० पै. म ये तावत मळा नद वर ल ु
पलाकर ता ु ३५.० मी. ं द चा र ता अं तम घोषत करणेबाबत या तावास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे मा.आय त ु सो.यांचा ताव. 
 
वषय .२ मा.अ य  यांचे मा यतेने येणारे ऐनवेळचे वषय.  
 
 

सह / - 
शासन अधकार , 

ड भाग कायालय,प.ंच.ंम.न.पा., 
रहाटणी, पणेु -१७ 

जा. .ड /सभा /काव /२२ /२०१३ 
दनांक   १३ / ०८ /२०१३ 


