
                                                                                                                                                                                                                                                          

                पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी,  
                                                                                 पुणे – ४११ ०१७ 
                                                                                 जा. .ड ेका/कािव/५८/ २०१९                                  
                                                                                 दनांक–  २६/०७ / २०१९ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
 
      िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ४  दनांक ०२/०८/२०१९  
                          रोजी आयोिजत केलेबाबत. 

महोदय, 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑग ट २०१९ ची मािसक सभा 

ड िे य कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे शु वार दनांक  ०२/०८/२०१९ रोजी 

दुपारी  १२.०० वाजता आयोिजत केलेली आहे. 
सदर सभेम ये सोबत जोडले या कायपि के माणे कामकाज कर यात येईल. सदर सभेस 

आपली उपि थती ाथिनय आहे. 

 कळाव,े 

                                                                              आपला िव ासू, 
 

 सही/- 
  शासन अिधकारी तथा  

                                                                                       सिचव, सभाशाखा 
सोबत - कायपि का : ०४                                          ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
दनांक:- २६ /०७ /२०१९                                               रहाटणी, पुण-े१७ 
 



 
 

                        पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 

                                               ड भाग सिमती, 
                                               कायपि का  . ०४ 
 
दनांक :०२ /०८/२०१९                           वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  ऑग ट २०१९  ची मािसक सभा 

शु वार दनांक ०२/०८/२०१९ रोजी दुपारी १२.०० वा. रहाटणी येथील ड े ीय कायालयाचे  “छ पती 

शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत केलेली आहे. सभेम ये खालील माणे कामकाज होईल.  

१) मागील सभा कायपि का  . ३ माहे जूल ै२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

२) पपळेगुरव वॉड .२९ म ये १) वैदुव ती भातनगर घाटाला कै.आ पासाहेब जगताप पाटील 

िवसजन घाट असे कमाण क न नामकरण करणेबाबत. २) वैदुव ती र ता .१ सव नं.७८ मधील 

र ता पुवस कै.आ णा रामा लोखंडे वेश ार वैदुव ती, पपळेगुरव, पुणे ६१ असे नामकरण 

करणेबाबत. ३) वैदुव ती र ता .२ येथे सव नं.७७ व ७८ मधील र ता नगरसेवक चंदा लोखंडे 

यां या घराशेजारी चौकास ीराम चौक नामकरण असे नामफलक बोड लावणेबाबत. 

३) मा. सभापती ड भाग सिमती यांचे सुचनेनुसार करावयाचे कामकाज       

 
 

                 सही/- 

जा. .:ड केा/कािव/ ५८/२०१९                                                               शासन अिधकारी तथा 
दनांक- २६ /०७/२०१९                                                                            सिचव, सभा शाखा,  

ड ेि य कायालय,                                                          
राहटणी, पुण े– १७ 

 
 
 


