
                                                                                      पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                   ड े ीय कायालय, रहाटणी,  
                                                                                      पुणे – ४११ ०१७ 
                                                                                      जा. .ड/१३/कािव/ ८० /२०१८ 
                                                                            दनांक–   १३ /०३/ २०१८ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
    िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ९ 
                              दनांक   १६ /०३ /२०१८ 
महोदय, 
 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे माच २०१८ ची मािसक सभा ड 
े ीय कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  शु वार दनांक १६/०३/२०१८ 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 : ९ 
दनांक:-  १६ /०३ /२०१८ 

 
 
 



                     पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 
                                           ड भाग सिमती, 
                                          कायपि का  .  ९ 
  दनांक    १६ /०३ /२०१८                  वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची   माहे माच २०१८ ची मािसक सभा 
शु वार दनांक १६/०३/२०१८ 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 . ७ माह ेफे ुवारी १८ व िवशेष सिमती सभा कायपि का . ८  
चा सभावृ ांत कायम करणे  
२)   पपळे सौदागर येथील रोझलँड रेिसडे सी शेजारील स.नं. १३०, १३२,१३३,१३४ पैक  
महापािलकेचे उ ान आर ण . ३७१ ब माणे उ ान िवकिसत कर यात येत आहे. या उ ानाला 
शोभेल असे “राजमाता िजजाऊ उ ान” नामकरण करणेचा ताव 
३)       मौजे वाकड येथील स ह नं. ८३ मधील मंजूर िवकास योजनेतील भुमकर चौक ते हजवडी या 
३०.० मीटर ं द र यापासून दि ण बाजूकडील असणा-या ना याशेजारील ह रत प यातुन १२.० 
मीटर ं द र ता स ह नं. ८३,८८ व १३९ मधुन १८ मीटर ं द र यापयत कर यास महारा   

ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील कलम २०५ अ वय ेघोिषत  करणबेाबतचा ताव 
४) मौजे वाकड येथील स ह नं. ७३ मधील मंजूर िवकास योजनेतील भुमकर चौक ते हजवडी या 
३०.० मीटर ं द र यापासून उ र बाजूकडील असणा-या ना याशेजारील ह रत प यातुन १२.० 
मीटर ं द र ता स ह नं. ७३व ७२ मधुन १८ मीटर ं द र यापयत कर यास महारा   ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ मधील कलम २०५ अ वय ेघोिषत  करणेचा ताव 
५)   मौजे वाकड स ह नं. १७८/१, भाग . २६ भगारे कॉनर शेजारील ग लीस स ाट कॉलनी  हे 

नाव थािनक रिहवाशी यां या मागणीनुसार घोिषत करणेचा ताव 
६)  मा. सभापती ड भाग सिमती यांचे सुचनेनुसार करावयाचे कामकाज 

 

                                                                                     सही/- 
                                                                         शासन अिधकारी, तथा सिचव, सभाशाखा 
                                                                              ड े ीय कायालय, रहाटणी, पुण-े१७ 
जा. .ड/१३/कािव/ ८१ /२०१८ 
दनांक :    १३ /०३/२०१८ 


