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प्रति, 

मा. श्री./श्रीमती--------------------------------------,                                 
प्रभाग क्र.--------------------------------------------,                                         

वप परी चच चवड महानगरपालिका,                                           
वप परी – ४११ ०१८. 

 

 

ववषय : ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा दि. ३/८/२०२१               

             रोजी आयोजजत केिेबाबत. 

 

महोिय/महोिया, 
 

वप परी चच चवड महानगरपालिकेच्या ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा  म गळवार दि. ३/०८/२०२१  

रोजी सकाळी ११.३० वाजता ब क्षेत्रीय कायााियाच ेछत्रपती लशवाजी महाराज सभागहृामध्ये अवर सचचव 
महाराष्ट्र शासन, नगरववकास ववभाग या चकेडीि पत्र क्र.कोरोना २०२० /प्र.क्र./७६/नवव – १४, दिना क 
२८ जून, २०२१ च ेपत्रान्वये सुचचत केिेप्रमाणे ऑनिाईन पध्ितीने  जहहडीओ कॉन्फरन्सी गहिारे 
आयोजजत करणेत आिी आहे. या पत्रासोबत सभेची कायापत्रत्रका पाठववण्यात येत आहे.  तरी प्रस्ततु सभेस 
आपण ऑनिाईन पध्ितीने (Video Conferencing )  उपजस्ित रहावे, दह ववन ती. 
     कळाव,े 

 

आपिी ववश्वास ू

 

 

प्रशासन अचिकारी तिा 
सचचव (सभाशाखा) 
ब प्रभाग सलमती 

 

  प्रत : सवा स ब चित शाखा प्रमुख. 

 

 

 

 

पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिका 
ब-के्षत्रिय कायाािय, एल्प्रो किं पनी पररसर, लििंक रोड, चचिंचवडगािंव, पणेु-३३.  

(नागरी व रशासकीय सेवेसाठी आयएसओ 9001:2008 रमाणपि राप्त सिंस्था) 
Email – bward@pcmcindia.gov.in Website – www.pcmcindia.gov.in 

दरुध्वनी क्रमािंक – ०२०-२७३५०१५३ 

mailto:bward@pcmcindia.gov.in
http://www.pcmcindia.gov.in/


पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमिी सभा 
कार्यपत्रिका क्र. ८ 

 

दिनािंक :  ०३/०८/२०२१                             वेळ : सकाळी ११.३०  वा. 
 

पपिंपरी  चचिंचवड  महानगरपालिकेच्र्ा  ब  प्रभाग  सलमिीची  मालसक  सभा  मिंगळवार  दिनािंक  

३/०८/२०२१ रोजी  सकाळी ११.३०  वाजिा  ब क्षेिीर् कार्ायिर्ाच ेछिपिी लिवाजी महाराज सभागहृामध्रे् 

ऑनिाईन पध्ितीने  जहहडीओ कॉन्फरन्सी गहिारे आर्ोजजि केिी आहे.  सभेि खािीिप्रमाणे 

कामकाज होईि. 

 

         

दिना क ६/०७/२०२१ रोजीचा (कायापत्रत्रका क्र.७) सभावतृ्ा त कायम करणे. 
 

 

ववषय क्रमा क १)मा.करूणा चच चवड ेया च ेदिना क २९/०६/२०२१ च ेपत्रानुसार प्रभाग क्र.१७ मधीि  
चचिंचवड िे रावेि र्ा मागायवर ३४.५० मीटर र्ा रस्त्र्ाच ेकाम सध्र्ा पुणय् वाकड े
असुन वाल्हेकरवाडी आणण रावेििा जोडणारा वाल्हेकरवाडी  सीमेवरीि पुिास 
राजमािा जजजाऊ त्रिज व वाल्हेकरवाडी व रावेि चौक र्ािंना जोडणा-र्ा रस्त्र्ािा 
राजमािा जजजाऊ मागय अस ेनामकरण करणेस मान्र्िा िेणेबाबि पवचार करणे. 
 

पवषर् क्रमािंक २) मा.नामिेव ढाके र्ािंच ेदिनािंक ०६/०७/२०२१ च ेपिानुसार मौजे चच चवड  
वाल्हेकरवाडी येिीि सवे न .८० पै व ८३ पैकीची जागा मिनु स्वामी वववेकान ि 
सोसायटी मध्ये राहणारे नागररक व रदहवाशी या ना रस््याची अ्य त गरज आहे.  
सद्यस्िीत सवा रदहवाशी नागररका ना जाणे येणेसाठी नॉन डीपी ९ मी.रस्ता, 
महाराष्ट्र अचिननयम किम २०५ अन्वये बाचित शतेक-या ना प्रचलित पध्ितीन े
मोबििा िेऊन रस्ता घोषीत करणेस तसेच महाराष्ट्र महापालिका अचिननयम किम 
२०५ अन्वये नॉन डी पी बाचित जमीन िारकास पचलित पध्ितीने मोबििा िेऊन 
रस्ता घोषीत करणेस मान्यता िेणेबाबत ववचार करणे. 

  
                           मा.सभापती या च ेमान्यतेने ऐनवळेच ेववषय घेणेत येतीि. 
 
 

 

 

प्रशासन अचिकारी तिा 
सचचव (सभाशाखा) 
ब प्रभाग सलमती 
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