
                                                                                                                                                                                                                                                          

                पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी,  
                                                                                 पुणे – ४११ ०१७ 
                                                                                 जा. .ड ेका/कािव/७५/२०१९                                  
                                                                                 दनांक–  ०४/०९/ २०१९ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
 
      िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ५   दनांक ११/०९/२०१९  
                          रोजी आयोिजत केलेबाबत. 

महोदय, 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे स टबर २०१९ ची मािसक सभा 

ड िे य कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे बुधवार दनांक ११/०९/२०१९ 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 : ०५                                          ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
दनांक:-  ११/०९ /२०१९                                               रहाटणी, पुण-े१७ 

 



                        पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 

                                               ड भाग सिमती, 
                                               कायपि का  . ०५ 
दनांक :११ /०९/२०१९                           वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  स टबर २०१९  ची मािसक सभा 

बुधवार दनांक ११/०९/२०१९ 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) मागील सभा कायपि का .४ माह ेऑग ट २०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

३) प. च.म.न.पा. थाप य िवभागाकडून ड े ीय काय प रसरात  ( भाग . २६ वाकड – पपळे 
िनलख) मौजे वाकड सव.नं.२६२/१ मानकर चौका या पुढे ध – हजवडी रोड येथे हजवडीला 
जाताना आ ा आजूला जी कॉलनी लागते यास “झोरे डेअरी” शांताराम िनवास हे नाव तेथील 
थािनक नागरीकां या मागणीनुसार घोषीत करणेचा ताव.  

४) भाग . २५ मौजे ताथवडे येथील स.नं.१५७ व १५९ मधून ताथवडे बी.आर.टी.कडून मुंबई बंगलोर 
हायवेकडे यंणारा १८ मी ंदीचा डीपी र ता आर ीत केलेला असून हा र ता स याची व पुढील 
काळात लोकसं येत होणारी वाढ ल ात घेता व सदर ठकाणा न होणारी वाहतूक ल ात घेता सदर 
१८ मी ंदीचा र ता अपुरा पडू शकतो. सदर १८ मी.र ता हा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम २०५ अ वये १८ मी. व न २४ मी. ंदीचा कर यात यावा. सदर र याला जोडणारा र ता हा 
२४ मी. ंदीचा आहे. सदर र यावरील भिव यात होणारी वाहतूक क डी ल ात घेता सदर र ता १८ 
मी. ंदीचा न करता तो २४ मी. ंदीचा महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अ वये 
घोिषत करणेचा ताव .     

५)  मौजे वाकड स.नं. १/१ वाकड गावठाण येथे जी ाथिमक व मा यिमक मुलामुल ची शाळा वाकड या 
शाळेस ‘वैकंुठवासी संपत भाऊसाहेब कलाटे’ नाव तेथील थािनक नागरीकां या मागणीनुसार घोिषत 
करणचेा ताव.  

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

 

                सही/- 

जा. .:ड केा/कािव/७५/२०१९                                                                शासन अिधकारी तथा 
दनांक- ०४/०९/२०१९                                                                          सिचव, सभा शाखा,  

ड ेि य कायालय,                                                          
राहटणी, पुण े– १७ 

 



 
 


