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         पपरी चचवड महानगरपािलका 

                                                                   पपरी १८. नगरसिचव कायालय 
                                                                   मांक :नस/५/कािव/९५५/२०२२ 

                                              दनांक – ९/२/२०२२ 
 

ित, 
मा. ................................... 
सद य, पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी- ४११ ०१८. 

  
                          िवषय - पपरी चचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा  
                                     दनाकं १८/२/२०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता आयोिजत  
                                     केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे फे वूारी-२०२२ ची मािसक मा.महापािलका 

सभा शु वार दनांक १८/२/२०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता मा. अवर सिचव महारा  शासन 

नगर िवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द. ३ जानेवारी 
२०२२ अ वय ेऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आह.े 

मा.महापौर महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या 

ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. 

सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. आपण संबंिधत ेञीय कायालयाचे सभागृहातून अथवा 
मोबाईल ऍप ारे ऑनलाईन प दतीने सभेत सहभागी हावे ही िवनंती.   
      

      आपला िव ासू,  

                                                            
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

             नगरसिचव 
                                           पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                    पपरी - ४११ ०१८. 

त :  १) कायालयीन नोटीस बोड 
        २) सव शाखा मुख व शाखािधकारी  
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११ ०१८. 
सूचना 

 
( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील 

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये) 
 

कायपि का मांक-६७ 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे फे वूारी-२०२२ ची मािसक मा.महापािलका  

सभा शु वार दनांक १८/२/२०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता  मा.अवर सिचव महारा  शासन 

नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ द. ३ जानेवारी 
२०२२ अ वय ेऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आह.े 

मा.महापौर महानगरपािलके या मु य शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या 

ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर सग ारे) सभा संचिलत करणार आहेत. 

सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल.    
                          ------ 
अ) मा.महापािलका सभा मांक -६३ द.२०/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे.  
ब)  मा.महापािलका सभा मांक -६४ द.१५/११/२०२१ व द.१८/११/२०२१ चा    
     सभावृ ांत कायम करणे.   
क) मा.महापािलका सभा मांक -६५ द.१६/१२/२०२१ व द.२४/१२/२०२१ चा   

सभावृ ांत कायम करणे.   
ड) मा.महापािलका सभा मांक -६६ द.२०/१/२०२२ चा   सभावृ ांत कायम करणे.   
 

        ------- 
िनयु या 

 

िवषय मांक १)  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०(५) म ये तरतूद 
        के या माणे मा. थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या 
        कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन 

                       नामिनदशना दारे करणे. 
                                                   ------ 

 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
                                  ----- 
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मा. थायी सिमतीचे ठराव  
 

िवषय  मांक  २) संदभ-१) मा.मनपा आयु  यांचेकडील प  .पव/ै०४/कािव/४३/२०२१        
                                      द.०३/१२/२०२१ 
                                 २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .१०८५३ द.१५/१२/२०२१ 
                                 ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७६३ द.२०/१/२०२२   

 

मा.मु य कायकारी अिधकारी पुण े िज हा प रषद यांचेकडील प  . जावक .२२१७-
२०/२०२१ द.०२/०९/२०२१ अ वय े सुपर पेशािलटी हटेे रनरी हॉि पटल ध, पुणे या 
बांधकामा साठी र. .२ कोटी िनधी उपल ध क न देणेबाबत पपरी चचवड महानगरपािलकेस 
िवनंती केली आह.े सदर प ाचे अवलोकन केल ेअसता पाळीव ा यांना आव यक सोय सुिवधांचे 
आधुिनक करण व पेशलाईज सेवा उप बध क न सेवा िनयमीत व भावी हो यासाठी पुण े व 
पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीसाठी एक सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल, ध येथे 

िनयोजीत आह.े पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीम य ेपाळीव ाणी (लहान व मोठे) यांची 
सं या जा त असुन दवस दवस पाळीव ाणी पाळणेची अिभ ची वाढत आह.े यामुळे सं य ेम ये 
भर पडत आह.े तसेच शहराची पा भूमी पाहता ामीण भागाचे एक ीकरण होऊन शहराची 
िन मती झा याने मोठी जनावरे पाळ याचे माण देखील ल णीय आह.े या सव पशुधनावर वेळेवर 
उ  दजा या त ांकडुन रोग िनदान व उपचार/ शै यिचि सा होण ेआव यक आह.े सदरचे सुपर 
पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल, ध या सव सुिवधा उप ध क न दे यास व संदभ य णालय 

पशंुसाठी जीवनदायी ठरणार आह.े सदरचे हॉि पटल माफत खालील सेवा सुिवधा उपल ध क न 
दे याचा मानस आह.े 

1. पपरी चचवड ह ीसाठी २४*७ णवािहका उपल ध क न देणे. 
2. आय.पी.डी सुिवधा (अंतर णिवभाग) 
3. सव कारचे श यिच क सा. 

4. त  मागदशक माफत पशु पालकास मागदशन व स ला. 
5. सव कार या रोग िनदान व उपचार सेवा माफक दरा म य ेउपल ध क न देणे. 

येणे माण े िनयोजीत सुपर पेशािलटी हॉि पटलचा फायदा पपरी चचवड शहरातील 
नागरीकांना यांचे   पशुधनास त पर त तेची पशु रोग िनदान आिण उपचार मागदशन स ला देणे 
या बाबतचे सेवा शासक य  पशुवै कां ारे मापक शासक य दराने उप बध होणार अस याने, या 

लोकिहताथ कारणासाठी उ  हॉि पटल या इमारती या बांधकामासाठी र. .२ कोटी मागणी 

केलेली आह.े सदर क पाची उपयु ता व लोकिहत याचा सकारा मक िवचार क न सदर 
क पास मागणी केल े माण े िनयोिजत क पा या मंजुरीस अिधन रा न न ाने िशषक तयार 

क न या लेखािशषकावरील तरतुदीमधून खच  टाकण ेदेण ेयो य राहील. स ि थतीत पशुवै क य 
िवभागात र. .२ कोटी कोण याही लेखािशषकावर उपल ध नाही. तरी याकामी िवभागातील 
उपल ध लेखािशषक िचखली येथील क डवाडा चालिव याचा खच याव न र. .५० लाख इतक  
रकम न ाने मागणी केले या सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल ध, पुणे या बांधकामासाठी 
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र. .२ कोटी िनधी उपल ध क न देणेबाबत. या निवन लेखािशषकावर वग करण ेयो य रािहल. 

उव रत र. .१.५० कोटी इतक  रकम बांधकामा या माणात सन २०२२-२०२३ या आ थक 
वषा या तरतुद तुन देणे यो य राहील.उपरो  तावास अनुस ण खालील नमुद मु े मा. थायी 
सिमती सभे माफत मा. महापािलका सभेकडे मंजुरी कामी पाठिवण ेयो य राहील. 
१. सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल ध, पुणे या बांधकामासाठी र. .२ कोटी िनधी 

उपल ध क न देणेबाबत ह ेनिवन लेखािशषक तयार करण.े 
२. िचखली येथील क डवाडा चालिव याचा खच या लेखािशषकाव न र. .५० लाख निवन 
लेखािशषकावर वग करण.े 
३. सुपर पेशािलटी हेटे रनरी हॉि पटल ध, पुणे या बांधकामासाठी र. .२ कोटी िनधी मा.उप 

आयु , पशुसंवधन, पुण े यां या नावे अदा करणेकामी मा यता देणेस तसेच सुपर पेशािलटी 

हटेे रनरी हॉि पटल ध या ठकाणी पपरी चचवड महानगरपािलकेचा ितिनधी हणनू एक 
डॉ टर व एक ितिनधी ठेवणेस तसेच भोसरी या ठकाणी पाळीव ाणी, जनावरे यांचेसाठी 
अ ावत पशुवै क य दवाखाना उभार यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर यात येत आह.े 
( टप- माहे  फे ूवारी  २०२२  च े सभेम य े घेणेच े िनणया माण)े 

    ------ 
 

                मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 
 

   

िवषय  मांक  ३) संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ .अमुका/३/कािव/१७३/ 
                                       २०२१ द. ५/१०/२०२१  
     २) मा.महापािलका सभा ठराव .७२१ द.२०/१०/२०२१ अ वये.   
                                  ३) मा.महापािलका सभा ठराव .७३५ द.१८/११/२०२१ अ वये.   
                                  ४) मा.महापािलका सभा ठराव .७४८ द.२४/१२/२०२१ अ वये.   

                                  ५) मा.महापािलका सभा ठराव .७७१ द.२०/१/२०२२ अ वये.   

मा.महापािलका सभा ठराव . ६९६ द.२०/०९/२०२१ अ वये यांि क करणा ारे 
साफसफाईचा िवषय शासक य मा यतेकामी माहे ऑ टोबर मिह याचे मा.महापािलका सभेपुढे 
सादर करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच जु या आरएफपी मधील ४ पॅकेज ऐवजी २ 
पॅकेजम ये शहरातील र यांची िवभागणी क न सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार कर यास व 
खचाम ये कपात क न यं े आिण मनु यबळाची फेररचना कर यात यावी असेही ठरावाम ये नमूद 
कर यात आलेल ेआहे. 

यानुसार आरएफपी मसु ाम ये बदल क न सुधा रत आरएफपी तयार कर यात आलेला 
असून आरएफपी म ये असलेली रचना व खच याम ये बदल झालेला आहे. निवन आरएफपी 
मसु ाम ये असले या कर यात आलेला बदलांबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे. 
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सदर कामकाजाक रता िनयु  स लागार सं था मे.टंडन अबनन सो युश स ा.िल. 
यांचेमाफत सुधा रत आरएफपी मसुदा तयार कर यात आलेला असून यानुसार शहरातील १८.०० 
मी. पे ा मो ा र यांची २ भागांम ये िवभागणी कर यात आलेली असून याम ये Southern 
side of head office व Northern side of head office चे येक  १ पॅकेज अशा रतीने २ 

पॅकेज िनि त कर यात आलेले आहे. 

पॅकेज . १ क रता ३३१ कमी व पॅकेज . २ क रता ३३९.१५ कमी, इतक  र याची 

लांबी िनि त कर यात आलेली आहे. यामुळे शहरातील एकि त र यांची अंदािजत लांबी 
(Sweeping Length)६७०.१५ गृहीत धर यात आलेली आहे. याम ये शहरातील महामाग, 

बीआरटी माग व १८.०० मी. पे ा र यांची लांबी गृहीत धर यात आलेली आहे. यांि क  
प दतीने र ते साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या वाहनांची व मनु यबळा बाबतची 
मािहती आरएफपी म ये समािव  कर यात आलेला असून याचा तपिशल खालील माणे – 

Package 1: - Southern side of Head Office 

Heavy Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / Litter 
Picker Total Vehicles Hook loader / 

Compactor 
Water Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 

Package 2: - Northern side of Head Office  

Heavy Vehicle 

(5-6 M3) 

Medium Vehicle 

(2.5-3.5 M3) 

Gobbler / Litter 
Picker Total Vehicles Hook loader / 

Compactor 
Water Tanker 

(10000 L) 

4 4 8 16 3 2 

Proposed Manpower Deployment 

Sweeper Driver Operator Helper Total 
150 16 20 5 191 

 सदर िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा असून याक रता अंदाजे र. .३६२.०४ कोट चा 
खच अपेि त आहे. तथािप, िनिवदा या राबिव या क रता खालील बाब ची पूतता क न 
कायवाही होणे आव यक आहे. 

1. िनिवदा कालावधी हा ७ वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ७२(ब) नुसार असे दािय व प कर यापूव  मा.महापािलका सभेची मंजूरी घे याचे 

ावधान आहे. यामुळे सदर िनिवदा या राबिव याक रता अिधिनयमातील कलम 
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७२(ब) नुसार मा.महापािलका सभेची अंदािजत र. . ३६२.०४ कोटी अथवा होणा-या 
य  खचास शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 

2. मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आरएफपी मसु ाम ये 
िनिवदा येपूव  अथवा िनिवदा य ेदर यान काही बदल करणे आव यक अस यास 
उदा.मनु यबळ, वाहनसं या, अंदािजत / य  खच इ. सदर बदल कर याचे अिधकार 
आयु ांना राहतील.  

3. िनिवदा येअंती िनि त होणा-या दरास व संिवदेस मा. थायी सिमती सभेची मा यता 
घेणे आव यक राहील. 

           सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे 
कामकाजा क रता तयार कर यात आले या िनिवदा / आरएफपी नुसार ७ वष कालावधीक रता 
िनिवदा या राबिवणेकामी व यापोटी होणा-या अंदाजे र. .३६२.०४ कोट या अथवा य  
खचास शासक य मा यतेकामी तुतचा िवषय महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 
७२ (ब) नुसार मा.महापािलका सभेची मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
( टप- माहे  फे ूवारी  २०२२  च े सभेम य े घेणेच े िनणया माण)े 

                       ------ 

सिम यांचे अहवाल 
मा. वधी सिमती  

 

िवषय  मांक  ४)     अ) कायपिञका .४ द. ७/१/२०२२ चा सभावृ ांत कायम करण.े      
                                                           ----- 

 

मा.महीला व बालक याण सिमती  
 

िवषय  मांक  ५)   अ) कायपिञका .४ द.२३/१२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े      
                           ब) कायपिञका .५ द.१३/१/२०२२ चा सभावृ ांत कायम करण.े      
                                                   ------ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 
 

िवषय  मांक  ६)  अ) कायपिञका .४  द.४/१/२०२२ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
                                                   ------ 

मा. डा कला सािह य व सां कृितक  सिमती 
 

िवषय  मांक  ७)  अ) कायपिञका .३  द.१०/१२/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
            ------ 
     

मा.िश ण सिमती 
 
 

िवषय  मांक  ८)  अ) कायपिञका .४ द.६/१/२०२२ व द.१०/१/२०२२  चा सभावृ ांत  
                              कायम करण.े   
                                             -----  
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ब भाग सिमतीचे ठराव 
 
िवषय  मांक  ९)  संदभ – १) मा.ब भाग सिमतीकडील ठ. .५ द.११/१/२०२२    
                                    २) मा. शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) ब भाग  
                                        यांचेकडील पञ .ब ेका/२/३/२०२२ द.२७/१/२०२२ 
 
               मा. राज  गावडे यांचे द.२८/१२/२०२१ चे प ानुसार चचवड गावातील उ ोजक 
कै. दलीप िचलेकर यांचे गे या वष  आक मीत िनधन झाले.  कै. दलीप िचलेकर यांनी यां या 
हयाती म ये िविवध सामािजक काय केलेले आहे.  गरजु िव ा याना िश णासाठी आ थक मदत 
तसेच राह याची व था संताजी महाराज जगनाडे यां या पालखीसाठी चांदीचा रथ क न 
दला.  वधुवर मेळाव,े गरजंुना नोकरी िमळ यासाठी मदत, िविवध सामािजक काय करणा-या 

सं थांना मदत अशी िविवध कामे यांनी केली होती.  कै. दलीप िचलेकर यां या काया या मृती 
या कायम राह यासाठी चचवड गावातील उ ाणपुला खालील पी एन गाडगीळ या 
दुकानासमोरील आतील कॉलनी मधील र याला (िस वर गाडन कॉलनी) वैकंुठवाशी दलीप 
िचलेकर पथ असे नाव दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. 
िवषय  मांक  १०) संदभ – १) मा.ब भाग सिमतीकडील ठ. .६ द.११/१/२०२२     
                                     २) मा. शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) ब भाग  
                                          यांचेकडील पञ .ब ेका/२/३/२०२२ द.२७/१/२०२२                                  

मा. सुरेश भोईर यांचे द.०३/०१/२०२२ चे प ानुसार मािणक कॉलनीमधील स ह 
नं.२७८ येथील जागा ही भोईर प रवाराची होती.  सदर जागेत महानगरपािलकेचे उ ान असुन 
महापािलकेने जागा ता यात घेतली आहे. सदर जागेत उ ान असुन तेथील उ ानाला 
व.बाळासाहेब दनकर भोईर उ ान असे नामकरण कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 

सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

                                                ------ 

ड भाग सिमतीचे ठराव 
 

िवषय  मांक ११)  संदभ – १) मा.ड भाग सिमतीकडील ठ. . ३१ द.७/१/२०२२     
                                     २) मा.सिचव तथा लेखािधकारी ड भाग यांचेकडील पञ   
                                          .ड ेका/सभा/कािव/५/२०२२ द.१९/१/२०२२                                    
 

भाग .२८ पपळे सौदागर (मौजे रहाटणी येथील ािधकरणा या पेठ .३८ ध 
रावेत र यालगत) िवरंगुळा क  / अ यािसकासाठी फ नचर व इतर थाप य िवषयक कामे करणे 
या कामातुन सदर ठकाणी िवरंगुळा क  / अ यािसका क ाचे काम करणेत आलेले आहे. रा माता 
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राजमाता िजजाऊ  यां या स गुण, शौय आिण दूरदृ ीसाठी ओळख या जात हो या. हे सव गुण 

यांनी िशवरायांना दले. यानी िशवरायांना वरा याची िशकवण दली आिण एक महान यो दा 
हणुन उभे केले. यामुळे सदर अ यािसकेस रा माता राजमाता िजजाऊ यांचे नांव देणे त णांसाठी 
ेरणादायी ठरणार आहे. पपळे सौदागर येथील गाडनसाठी यापुव  राजमाता िजजाऊ उदयान 

नांव दे यात आले आहे. या शत वर अ यािसकेसाठी सदरचे नाव दे यासाठी मा. ी. नाना काटे 
यांची सु दा अनुमती आहे. तरी भाग .२८ पपळे सौदागर (मौजे रहाटणी येथील 

ािधकरणा या पेठ .३८ ध रावेत र यालगत) िवरंगुळा क / अ यािसका क ास “रा माता 

राजमाता िजजाऊ अ यािसका” असे नामकरण  करणेस मा यता देणकेामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस कर यात येत आहे. 

िवषय मांक  १२)   संदभ- १) मा.ड भाग सिमतीकडील ठ. . ३२ द.७/१/२०२२     
                                     २) मा.सिचव तथा लेखािधकारी ड भाग यांचेकडील पञ   
                                          .ड ेका/सभा/कािव/५/२०२२ द.१९/१/२०२२                                    

            पपळे सौदागर येथील आर ण मांक ३६२ हे खेळासाठी आरि त मैदान आहे. सदर 

ठकाणाचे थाप य िवषयक कामे ब तांश पुण कर यात आलेली आहेत. सदर खेळा या मैदानास 
त ण, अबाल वृ द या सवाना ेरणादायी ठरेल असे नामकरण करणे आव यक आहे. तथािप सदर 

खेळा या मैदानास सवाना ेरणादायी ठरेल असे “िशवछ पती डा संकुल” असे नामकरण करणेस 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 

------ 

ह भाग सिमतीचे ठराव 
 

िवषय मांक  १३)   संदभ- १) मा. ह भाग सिमतीकडील ठ. . ७ द.६/१/२०२२     
                                     २) मा.सिचव तथा ेञीय अिधकारी ह भाग यांचेकडील पञ .  
                                         ह ेका/कािव/०३/२०२२ द.६/१/२०२२   
        

भाग .३०, दापोडीमधील जयिभमनगर प रसरात दुमजली निवन सां कृितक भवन व 

ायाम शाळा आधुिनक प दतीने िवकसीत कर यात आली असुन सदरील इमारतीमधील 
सां कृितक भवनास "िव र  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर"  व ायाम शाळेस "कालकिथत सागर 

गौतम बोरडे (नॅशनल कॅरम खेळाडू)" असे नामकरण करणेस मा यता दणेेकामी मा. महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
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िवषय मांक  १४)   संदभ- १) मा. ह भाग सिमतीकडील ठ. . ८ द.६/१/२०२२     
                                     २) मा.सिचव तथा ेञीय अिधकारी ह भाग यांचेकडील पञ .  
                                         ह ेका/कािव/०८/२०२२ द.२८/१/२०२२         

उपरो  िवषया वये भाग . ३० दापोडी सीएमई गेट समोरील ेडसेपरेटरला अ ाप 
नाव देणेत आलेले नाही. तरी नुक याच हेिलकॅ टर दुघटनेत शिहद झालेले िचफ ऑफ िडफे स 
जनरल िबिपन रावत यांचे नांव दे यास मा यता दणेेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणेत येत आहे. 

िवषय मांक  १५)   संदभ- १) मा. ह भाग सिमतीकडील ठ. . ९ द.६/१/२०२२     
                                     २) मा.सिचव तथा ेञीय अिधकारी ह भाग यांचेकडील पञ .  
                                         ह ेका/कािव/०८/२०२२ द.२८/१/२०२२         

     भाग माकं २० म ये संत तुकाराम महाराज पुतळयाजवळील चौकास छ पती 

संभाजी महाराज चौक असे नामकरण कर यास तसेच अमर योत िम मंडळ जवळील चौकास 
वग य िचकेत काळे चौक असे नामकरण कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आहे.  

 
      आपला िव ासू,  

                                                            
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

             नगरसिचव 
                                           पपरी चचवड महानगरपािलका 
                                                   पपरी - ४११ ०१८. 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/कािव/९५५/२०२२ 

दनांक :  ९/२/२०२२  
 

टप - तुत कायपि केवरील िवषयांची िवषयप े (डॉकेटस्) नगरसिचव  
        कायालयात वाचणेसाठी ठेवणेत आलेली आहेत.   


