
                                                                                 पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी,  
                                                                                 पुणे – ४११ ०१७ 
                                                                                 जा. .ड/१३/कािव/ १२९/ २०१८                                  
                                                                                  दनांक–  २७ / ०७/ २०१८ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
 िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ५ दनांक  ०३/०८ /२०१८ 
महोदय, 
 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑग ट २०१८ ची मािसक सभा ड 
े ीय कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे शु वार दनांक  ०३/०८/२०१८ रोजी 

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

आपली उपि थती ाथिनय आह.े 
 कळाव,े 

                                                                              आपला िव ासू, 
                                                                                            सही/- 

                                                                                      शासन अिधकारी तथा  
                                                                                       सिचव, सभाशाखा 
                                                                                             ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
                                                                                       रहाटणी, पुण-े१७ 

सोबत - कायपि का : ५ 
दनांक:-  ०३ /०८ /२०१८ 
                   



                       पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 
                                          ड भाग सिमती, 
                                           कायपि का  . ५ 

दनांक :०३ /०८ /२०१८                  वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

      पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  ऑग ट २०१८  ची मािसक 
सभा शु वार दनांक ०३/०८/२०१८  रोजी दुपारी १२.०० वा. रहाटणी येथील ड े ीय 
कायालयाचे  “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत केलेली आह.े सभेम ये खालील माणे 
कामकाज होईल.  

१) मागील सभा कायपि का . २,३,४ माहे मे २०१८, माहे जुन २०१८ व माह े जुलै 
२०१८  चे सभावृ ांत कायम करणे 

२) ( भाग . २६ वाकड- पपळे िनलख) मौजे वाकड स ह नं. २२८अ बीए स हॉटेल , 
अ पूणा हॉटेल रोड, क पटे व ती येथील दोन कॉलनीला १) मंगल मुत  पाक २) 
दुवाकुर पाक हे नाव देणेबाबत 

३) ( भाग . २६ वाकड- पपळे िनलख) मौजे वाकड स ह नं. १९३/२/२/३, द  मं दर 
जवळील वाकड रोड शेजारील “२” ग लीस (१)”भाऊसाहेब कलाटे नगर १” व 
(२)”भाऊसाहेब कलाटे नगर २” असे नाव देणेबाबत 

४) पपळे सौदागर येथील गो वद यशदा चौक ते िव शांती कॉलनी पयत रग  
         रे वेचे टेशन साठी आरि त असले या जागेत या माण ेकोकणे चौक ते काळेवाडी  
         फाटा दर यान र ता िवकिसत कर यासाठी २८ कोटी मंजूर कर यात आले आहेत. हा  
         र ता ३० मीटर िवकिसत कर यात येणार असुन मु य र याला लागून ९.००  
         मीटरचा  र ता  िवकिसत कर यात येणार आह.े याच धत वर पपळे सौदागर येथील  
        गो वद यशदा चौक ते िव शांती कॉलनीपयत िलिनयर गाडनलगत रग रे वेचे  
         टेशनसाठी आरि त असले या आर ण . ३७१, स.नं. ७०ते ७२,१४४ ते  
        १४७,१४९ पै. जागेत ९.०० मीटर चा र ता िवकिसत करणेबाबत  

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

                                                                                          सही/- 

                                                                                       शासन अिधकारी, तथा      
              जा. .ड/१३/कािव/ १३०/२०१८                                     सिचव, सभाशाखा                                                    
              द. २७/०७/२०१८                                           ड े ीय कायालय, रहाटणी, पुण-े१७  


