
                                                                                 पपरी चचवड महानगरपािलका, 
                                                                 ड े ीय कायालय, रहाटणी,  
                                                                                 पुणे – ४११ ०१७ 
                                                                                 जा. .ड/१३/कािव/ ०१ / २०१९                                  
                                                                                  दनांक–   ०१/ ०१ / २०१९ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
 िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . १० दनांक ०४/०१ /२०१९  
महोदय, 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०१९ ची मािसक 
सभा ड िे य कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे शु वार दनांक  ०४/०१/२०१९ 
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 

सोबत - कायपि का : १०                                          ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
दनांक:-  ०४ /०१ /२०१९                                               रहाटणी, पुण-े१७ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 

                                          ड भाग सिमती, 
                                           कायपि का  . १० 
दनांक :०४ /०१/२०१९                           वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  जानेवारी २०१९  ची मािसक सभा 
शु वार दनांक ०४/०१/२०१९  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 माहे ऑ टोबर २०१८ व कायपि का . ८ माहे नो हबर २०१८ व 
कायपि का . ९ माहे िडसबर २०१८ या  सभांच े सभावृ ांत कायम करणे 

२) भाग . २५ वाकड चौधरी पाक येथील हॉ रझोन सोसायटी व काय लाईन सोसायटी शेजारील र ता हा 
ित ही बाजून े एक  आलेला आहे. या ठकाणाला लँडमाक नाही तसेच येथील नागरीकांना प ा 
सांग यासाठी अडचण िनमाण होत आहे. येथील नागरीकांनी लेखी व पात मागणी केली असुन या 
चौकाच ेनामकरण “छ पती संभाजी राजे चौक” अस ेकर याबाबत 

३)  भाग . २६ वाकड पपळे िनलख मौज े वाकड स ह नं.२५७ छ पती चौक क पटेव ती र याकडून 
मानकर चौका या दशेन े जात असताना डावी बाजूस जी कॉलनी आहे या कॉलनीस “साबळे कॉलनी” 
क पटे व ती हे  नाव देणेबाबत 

४) भाग . २५ वाकड डांगे चौक र यावर कळमकर व ती ही गे या दोन िपढया वसलेली असुन सदर 
प रसराची कळमकर व ती अशी ओळख आहे. सदर या प रसरातील लोकांकडून कोणताही काय म तसेच 
प वहार व शासक य कामाकरीता जवळची खूण हणुन कळमकर व ती असा उ लेख केला जातो.  
हणुन सदर स ह नं. १७३ या जागेस “कळमकर व ती” असे नामकरण करणेबाबत  

५) पपळे सौदागर येथील गो वद यशदा चौक ते िव शांती कॉलनी पयत रग रे वे टेशनसाठी आरि त 
असले या आर ण . ३७१, स.नं. ७० ते ७२, १४४ ते १४६, १४९ पै. जागेत ९.० मीटरचा र ता 
िवकिसत करणेबाबत माहे ऑग ट २०१८ या सभेत ठराव पारीत केलेला असुन सदर ठरावाऐवजी पपळे 
सौदागर येथील गो वद यशदा चौक त े आर ण . ३७१ लगत िव शांती कॉलनी र यापयत ९.०० 
मीटरचा र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २०५ नुसार घोिषत करणेबाबत 

६) “संत िशरोमणी ी सावतामाळी शेतकरी आठवडा बाजार” अिभयानांतगत स ह न.ं ६० मेन बस टॉप, 
पा या या टाक जवळ, पपळे िनलख येथे दर गु वारी दुपारी ३ ते रा ी ९ या वेळेत आठवडा बाजार 
भरिव यास महारा  रा य कृषी पणन मंडळ िवभागीय कायालय, पुणे यांस मनपान े िनि त केले या 
आठवड ेबाजार धोरणातील अटी शत नुसार परवानगी देणेबाबतच े तावास मा यता  देणेबाबत 
 

७) मा. सभापती ड भाग सिमती यांचे सुचनेनुसार करावयाचे कामकाज       
                                                                                                             सही/-      

     जा. .:ड /े१३/कािव/ ०२  /२०१८                                                            शासन अिधकारी तथा 
     द.   ०१/ ०१ /२०१८                                                                               सिचव, सभा शाखा,  
                                                                                                      ड ेि य कायालय, रहाटणी, पुण े– १७ 
 


