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                                                                                     पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९.      
जा. .इ ेका/४/कािव/ २८७ /२०२० 
दनांक -  २७ /१० /२०२० 

 
ित, 

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

भोसरी-३९. 
 
 
 

िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची   मािसक सभा    
गु वार दनांक ०५/११/२०२० रोजी सकाळी   ११.०० वा.  
आयोिजत केलेबाबत. 

 
 
महोदय / महोदया, 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार दनांक 

०५/११/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वा इ िे य कायालयातील  “संत ाने र महाराज” सभागृहात 

अवर सिचव महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४, 

द. ०९ स टबर २०२० चे प ा वये सुिचत केले माणे ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर स ग ारे) 

आयोिजत करणेत आली आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे 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 

कायपिञका मांक – १३ 
 
दनांक-   ०५/११/२०२० रोजी                       वेळ- सकाळी   ११.०० वाजता 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा   गु वार    दनांक 

०५/११/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वा वाजता इ िे य कायालयातील   “संत ाने र  महाराज” 
सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर स ग ारे) आयोिजत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 
कामकाज होईल.  

     
िवषय  

  १:  
 

मौजे मोशी येथील मंजूर िवकास आराख ातील आर ण .१/२०७ सफारी पाक या 
आर णा या पुवकडील भागात व पि मेकडील भागात १८.०० मी ं द र ता तािवत करणेत 
आला आहे.तथािप दो ही भाग शासक य गायरान जमीनीवरील गट नं.६४६ मधील आर ण 

.१/१८९ मनपा उपयोग (उ ान) व खाजगी िनवासी भाग यामुळे वेगळे होत असून सदर 
पुवकडील भाग व पि मेकडील भाग जोड यास १८.०० मी ं द र ता तािवत करणे आव यक 
आहे.स ि थती मा.िज हािधकारी,पुणे यांचेमाफत आदेश .पमह/सीआर/७/२०१९, 
द.१९/०९/२०१९अ वये मंजूर िवकास योजनेतील आर ण .१/१८९ मनपा उपयोग (उ ान) 

या आर णाखालील ६ ह-े०० आर गायरान े  महानगरपािलके या ता यात आले आहे. सदर 
आदेशानुसार ता यात आले या गायरान े ावर मंजूर िवकास आराख ातील योजनात बदल 
करावयाचा अस यास अथवा र ता तािवत करावयाचा अस यास आदेशातील अटी व 
शत नुसार शासना या (महसूल िवभागाची) पुव मा यता घेणे आव यक आहे. सदर तािवत 
करणेत आले या गट नं. ६४६,४२७, ४२८,४१९,४१५ पै मधून जाणा या तािवत १८ मी 
र याचा भाग मोकळा असून सदर भागात र ता झा यामुळे िवकास होणेस मदत होईल असे या 
िवभागाचे मत आहे. यामुळे सदरचा  १८ मी. ं द र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
मधील कलम २०५ अ वये ( युिनिसपल रोड) र ता घोिषत करणे आव यक आहे. तथािप मौजे 
मोशी येथील आर ण .१/२०७ सफारी पाक या आर णा या पुवकडील व पि मेकडील दो ही 
१८.०० मी ं द र ते जोड यास गट नं. ६४६,४२७, ४२८,४१९,४१५ पै म ये  महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम  मधील कलम २०५ अंतगत १८.०० मी ं दीचा 
महानगरपािलकेचा र ता घोिषत करणेस मा यता देणे बाबत िवचार करणे. 

  

 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

         इ भाग सिमती 

 पपरी चचवड महानगरपािलका 
 इ िे य कायालय, भोसरी-३९ 
 जा. .इ ेका/४/कािव/ २८७ /२०२० 
 दनांक :   २७ /१०/२०२०  
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९.      
जा. .इ ेका/४/कािव/           /२०२० 
दनांक -  १५ /१२ /२०२० 

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

भोसरी-३९. 
 
 

िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची   मािसक सभा    
मंगळवार दनांक २२/१२/२०२० रोजी सकाळी   ११.०० वा.  
आयोिजत केलेबाबत. 

 
महोदय / महोदया, 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे नो हबर २०२० ची मािसक सभा 

पुणे िवभाग पदवीधर व  िश क मतदार संघ िनवडणूक आचारसंिहतेमुळे  गु वार दनांक ०५/११/२०२० 
रोजी तहकुब करणेत आली होती.  सदरची सभा मंगळवार दनांक २२/१२/२०२० रोजी सकाळी ११.०० 
वा इ िे य कायालयातील  “संत ाने र महाराज” सभागृहात अवर सिचव महारा  शासन, नगरिवकास 
िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४, द. ०९ स टबर २०२० चे प ा वये सुिचत 
केले माणे ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर स ग ारे) आयोिजत करणेत आली आहे. सभेस आपण 
उपि थत रहावे 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 ेञीय कायालय, भोसरी-३९.      
जा. .इ ेका/४/कािव/           /२०२० 
दनांक -  १५ /१२ /२०२० 

ित, 
मा.---------------------------- 
 
सद य/सद या/, इ भाग सिमती 
संबंिधत िवभाग मुख/ शाखा मुख     
पपरी चचवड महानगरपािलका 

भोसरी-३९. 
 
 

िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमती या  
मािसक सभसेाठी िवषयप े पाठिवणेबाबत. .   

 
महोदय / महोदया, 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.इ भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०२१ चे मािसक 

सभेम ये मा यतेसाठी ठेवणेकामी आपलेकडील/ आपले िवभागाकडील िवषयप े असलेस ते मंगळवार 

दनांक २२/१२/२०२० रोजी  सं याकाळी ४.०० वा.पयत इ िे य कायालयात सभाशाखेत पाठिवणेत 

यावीत.  आ थक बाबीशी िनगडीत असलेले िवषय सभेत  ऐनवेळचे िवषय हणून ि वकारता येणार नाहीत. 

 कळावे ही िवनंती. 

 

 

आपला िव ासू, 
 
 
 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
                    

 


