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 िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ९ दनांक ०७/१२ /२०१८  
महोदय, 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे िडसबर २०१८ ची मािसक सभा 
ड िे य कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे शु वार दनांक  ०७/१२/२०१८ 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 

सोबत - कायपि का : ९                                             ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
दनांक:-  ०७ /१२ /२०१८                                               रहाटणी, पुण-े१७ 
 
 
 
 
 
 



                        पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 

                                          ड भाग सिमती, 
                                           कायपि का  . ९ 
दनांक :०७ /१२/२०१८                                     वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  िडसबर २०१८  ची मािसक सभा 

शु वार दनांक ०७ /१२ /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) छ पती संभाजी महाराज यां या कायाब ल व यां या बिलदानाब ल देशातीलच न ह ेतर येक 
रा यातील ला मािहती असुन या बिलदानाचे मरण –हाव े हणुन भाग . २८ पपळे 
सौदागर येथील ध रावेत बीआरटीएस या मागावर जगताप डेअरी चौक  येथे न ाने िवकिसत 
होत असले या उ ाण पुलाला नागरीकां या मागणीनुसार  “धमवीर छ पती संभाजी महाराज” 
उ ाण पूल असे नाव देणेबाबत 

२) भाग . २६ मधील क पटे व ती मशानभूमीकडून बाणेरकडे जाणा-या उ ाणपूलाचे काम चालू 
आह.े सदर उ ाणपूल झा यास वाकड, पपळे सौदागर, जगताप डेअरी चौकातील वाहतुक क डी 
मोठया माणात कमी होईल. तरी या उ ाणपूलास “मा. पंत धान अटलिवहारी बाजपेयी” यांचे 
नाव देणेबाबत 

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

४) भाग . २६ वाकड - पपळे िनलख मौजे वाकड, स ह नं. १७८/१ द मं दर रोडव न 
वेणूनगरकडे जात असताना  उजवी बाजूकडे वळण घे याआधी जी कॉलनी आह े यास १) “स ाट 
कॉलनी १” व २) “स ाट कॉलनी २” ह े नाव तेथील रिहवाशां या मागणीनुसार घोिषत 
करणेबाबत 

५) भाग . २६ वाकड - पपळे िनलख मौजे वाकड, स ह नं. १७८/१ द मं दर रोडव न 
वेणूनगरकडे जात असताना उजवीकडील बाजूस जो चौक आह े यास “स ाट चौक” ह ेनाव तेथील 
रिहवाशां या मागणीनुसार घोिषत करणेबाबत 

६) भाग . २६ वाकड - पपळे िनलख मौजे वाकड, स ह नं.२३९/४ हातोबा चौकाकडून उ कष 
चौकाकडे जात असताना डावी बाजूस या ३ कॉलनी लागतात यास १) “ शेख व ती लेन . १”, 
२) “शेख व ती लेन . २”, ३) “शेख व ती लेन . ३” ह ेनाव तेथील रिहवाशां या मागणीनुसार 
घोिषत करणेबाबत 



७) भाग . २६ वाकड - पपळे िनलख मौजे वाकड, स ह नं.२२८/१/२ कसप्टे व ती रोड, छ पती 
चौकाकडून काळेवाडी फाटाकडे जातातना उज ा बाजूस जी कॉलनी आह े या कॉलनीस “िचलेकर 
नगर लेन नं. १ लॉट नं. १ ते १६” ह ेनाव तेथील रिहवाशां या मागणीनुसार घोिषत करणेबाबत 

८) भाग . २६ वाकड - पपळे िनलख मौजे वाकड, स ह नं.२३१, कसप्टे व ती कै. मा ती गेनू 
क पटे मनपा शाळा . ५९ या उज ा बाजूला जी कॉलनी आह े यास “पंढरी िनवास रोड” असे 
नाव तेथील थािनक नागरीकां या मागणीनुसार घोिषत करणेबाबत 

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

                                                                                                          सही/- 
जा. .:ड े/१३/कािव/१६१/२०१८                                                     शासन अिधकारी तथा 
द.   ०१/ १२ /२०१८                                                                      सिचव, सभा शाखा,  

                                                                                         ड ेि य कायालय, राहटणी, पुण े– १७ 


