
                                                                                 पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी,  
                                                                                 पुणे – ४११ ०१७ 
                                                                                 जा. .ड ेका/कािव/४५/ २०१९                                  
                                                                                  दनांक–     २९ / ०६ / २०१९ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
 
      िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ३  दनांक ०५/०७ /२०१९  
                          रोजी आयोिजत केलेबाबत. 

महोदय, 
िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुलै २०१९ ची मािसक सभा ड 

िे य कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे शु वार दनांक  ०५/०७/२०१९ 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 : ०३                                          ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
दनांक:-   ०५/०७ /२०१९                                               रहाटणी, पुण-े१७ 
 
 
 
 



 

                        पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 

                                               ड भाग सिमती, 
                                               कायपि का  . ०३ 
दनांक :०५ /०७/२०१९                           वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

दनांक ०५/०७/२०१९ 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  . २ माहे जून २०१९ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
२) भाग .२५ मधील मौजे पुनावळे व प रसराम ये मोठया माणात लोकव तीत वाढ होत असून 

स ि थतीत अि त वातील र ते व भिव यातील डी.पी.र ते वाहतुक या दृ ीने कमी पडू शकतात. 
यामुळे मौजे पुनावळे येथील वाहतूक सम या दूर करणेकरीता पुनावळे येथील स ह नं.१२ व १३ 

मधून पांढरेव तीकडे जाणा-या १८.०० मी. ंद डी.पी.व मुंबई-बगलोर महामागाकडून कोयतेव तीकडे 
जाणा-या ३०.०० मी. ंद डी.पी.र याला जोडणेकरीता पुव-पि म दशेला १२.०० मी. ंदीचा 
डी.पी.र ता कलम २०५ अंतगत घोिषत करणेबाबतचा ताव 

३) मा. भाग सिमती िवषय .१ ठराव .३९, द. ०१/०२/२०१९ चे ठरावात दु तीबाबत. सदर 
ठरावाम ये मौजे पुनावळे येथील जांबे ह ीशेजारील ना याजवळ स ह नं.४१ व ४२ मधून जांबे 
ह ीलगत असले या ना यालगत ९.०० मी. ंदीचा डी.पी.र ती महारा  मनपा अिधिनयम कलम 
२०५ अ वये घोिषत करणेबाबतचा ताव मा य केला होता. तरी सदर ठकाणी गरज पाहता सदर 
ना या शेजा न जाणारा र ता हा ९.०० मी. ंदी ऐवजी १२.०० मी. ंदीचा र ता घोिषत 
करणेबाबतचा ताव. 

४) पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ातील भाग मांक २५ पुनावळे मधील न ाने िवकसीत 
होत असले या उ ानासाठी आर ीत जागा ही वै.कािशनाथ कृ णाजी ढवळे पाटील यां या मालक ची 
होती. वै.कािशनाथ कृ णाजी ढवळे पाटील यां या वारसदारां या मागणीनुसार सदर उ ानास 
वै.कािशनाथ कृ णाजी ढवळे पाटील असे नामकरण घोिषत कर याबाबतचा ताव 

५)  प. च म.न.पा. थाप य िवभागाकडून ड े ीय कायालय प रसरात ( भाग .२६ वाकड- पपळे 
िनलख) मौजे वाकड सव नं. २४३/१/१ द मंदीर रोड, वाकडचौक िस लकडे जाताना डा ा बाजूला 
शेवटची जी कॉलनी आहे या कॉलनी या पुढे शेख व ती १ कडे जाताना जी कॉलनी आहे यास     
“जय भवानी चौक”शेडगे व ती वाकड हे नाव तेथील थािनक नाग रकां या मागणीनुसार घोिषत 
करणेबाबतचा ताव.    

६) प. च म.न.पा. थाप य िवभागाकडून ड े ीय कायालय प रसरात ( भाग .२६ वाकड- पपळे 
िनलख) मौजे वाकड सव नं. २४२ द मंदीर रोड, वाकडचौक िस लकडे जाताना डा ा बाजूला 
शेवटची जी कॉलनी आहे या कॉलनीस “कै.गजराबाई भाऊसाहेब कलाटे नगर” हे नाव तेथील थािनक 
नागरीकां या मागणीनुसार घोषीत करणेबाबतचा ताव.  

७) प. च म.न.पा. थाप य िवभागाकडून ड े ीय कायालय प रसरात ( भाग .२६ वाकड पपळे 
िनलख) मौजे वाकड सव नं. १८९/३ द मंदीर रोड, िचरायु हॉि पटलला लागून जो र ता जातो या 



कॉलनीला  “साईनाथ कॉलनी ”  हे नांव तेथील थािनक नागरीकां या मागणीनुसार घोषीत 
करणेबाबतचा ताव . 

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

 
 

                  सही/- 

जा. .:ड केा/कािव/ ४५ /२०१९                                                               शासन अिधकारी तथा 
द. २५ /०२/२०१९                                                                            सिचव, सभा शाखा,  

ड ेि य कायालय,                                                          
राहटणी, पुण े– १७ 

 

 
 


