
                                                                                 पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी,  
                                                                                 पुणे – ४११ ०१७ 
                                                                                 जा. .ड/१३/कािव/  ३५ / २०१९                                  
                                                                                  दनांक–   ०१   / ०६ / २०१९ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
 िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . २  दनांक  ०७/०६ /२०१९  
महोदय, 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे  जुन २०१९ ची मािसक सभा ड 
िे य कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे शु वार दनांक  ०७ /०६/२०१९ 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 : २                                          ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
दनांक:-  ०७  /०६ /२०१९                                               रहाटणी, पुण-े१७ 
 
 
 
 
 



                        पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 

                                          ड भाग सिमती, 
                                           कायपि का  . ०२ 
दनांक :०७/०६/२०१९                                   वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  जुन २०१९  ची मािसक सभा शु वार 

दनांक ०७/०६/२०१९ 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 ं  १३ माह ेमाच २०१९ चा  सभावृ ांत कायम करणे. 
२) मा. ड भाग सिमतीचे सभेचा दवस व वेळ िनि त करणे. 
३)  भाग . २६ वाकड – पपळे िनलख ह ीतील ध रावेत बी.आर.टी. मागावर मौजे स ह नं. 

२१० बी पाक पाक ीट येथे जो सब-वे उभार यात आला आह े या सब-वेला “पाक ीट सब-
वे, क पटे व ती, वाकड” हे नाव तेथील सदिनका धारक तसेच थािनक नागरीकां या 
मागणीनुसार घोिषत करणेबाबतचा ताव 

४) भाग . २६ वाकड – पपळे िनलख मौजे वाकड स ह नं. २५१ मानकर चौक क पटे व ती लगत 
छ पती चौकाकडे जाताना डावी बाजूस जो पिहला र ता लागतो यास “ह र ओम िनवास रोड 
क पटे व ती वाकड” ह ेनाव तेथील नागरीकां या िवनंतीनुसार घोिषत करणेबाबतचा ताव 

५) भाग . २६ वाकड – पपळे िनलख मौजे वाकड स ह नं. २०९ येथ ेजलकंुभ (पा याची टाक ) 
उभारणार यास कै. िव ण ू िवठोबा क पटे “जलकंुभ क पटे व ती वाकड हे नाव तेथील 
सदिनकाधारक व तसेच तेथील थािनक नागरीकां या मागणीनुसार घोिषत करणेबाबतचा 

ताव 
६) मा. सभापती ड भाग सिमती यांचे सुचनेनुसार करावयाचे कामकाज       

 
सही/- 

जा. .:ड े/१३/कािव/ ३६ /२०१९                                                     शासन अिधकारी तथा 
द.   ०१  /०६/२०१९                                                                   सिचव, सभा शाखा,  

                                                                                        ड ेि य कायालय, राहटणी, पुण े– १७ 
 
 
 


