
           पपरी चचवड महानगरपािलका  
                                                    अ ेि य कायालय िनगडी, पुण-े44 
                                                   जा. .अ ेका/11/कािव/241 /2016 
                                                    दनांक   13 / 6/2016 
 

ित, 
 

मा. ी./ ीम. ------------------------------ 
सद य/सद या अ भाग सिमती, 
पपरी चचवड महानगरपािलका  

िनगडी- 44 
 

िवषय:- अ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक  15/6/2016 रोजी  
            द.ु 12.00 वाजता आयोिजत केलेबाबत.. . 

 
मा. महोदय / महोदया,  

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह े जुन ची  मािसक  सभा  

बुधवार   दनांक  15/6/2016  रोजी दुपारी   12.00  वाजता अ े ीय कायालयातील राजमाता 

िजजाऊ सभागृह येथ ेआयोिजत केली आह.े  सोबत सभेची कायपि का जोडली आह.े तुत सभेस 

कृपया  आपण उपि थत रहावे,  िह िवनंती. 

 
आपली िव ास,ू 

 
सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

 अ भाग सिमती 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - १८ 
अ भाग सिमती 

कायपि का मांक 4 
दनांक :- 15/6/2016                              वेळ:  दुपारी  12.00  वाजता 

…………………………………………………………………………………........................ 
पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माहे जुन ची  2016  ची मािसक  सभा बुधवार        

दनांक  15/6/2016  रोजी दुपारी  12.00  वाजता अ े ीय कायालयातील राजमाता िजजाऊ सभागृह येथे 

आयोिजत केली आहे. सदर सभेत खालील माण ेकामकाज होईल. 
अ]   द. 23/5/2016 रोजी घेणेत आले या माहे मे  2016 च ेमािसक सभेचा  सभावृ ांत [ कायपि का . 3  ]  
कायम करणे   

ब ]       माहे माच 2016 च ेमािसक  सभे या सभावृ ांत मधील   ठराव मांक ७१  िवषय मांक ०७  म ये  
भाग मांक १८ कवळे भागातील  िभमाशंकरनगर येथील र ता , चौक व कॉलनी संबंधी  नमुद केले या 

नामकरण ठरावास मा यता दे यात आली याऐवजी   भाग मांक १८ कवळे येथील िभमाशंकरनगर 
येथील शेवट या  बस टॉप जवळील चौकास “  ी. छ पती िशवाजी महाराज चौक   ”  अस ेनामकरण 
करणबेाबतचा ठराव सवानुमत ेमा य  अशी दु ती करणेस  मा यता देण.े 
   
िवषय मांक १ मा. साद शंकर शे ी, सद य  यांचा दनांक १३/३/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक २५ चचवड टेशन येथील पुणे-मंुबई र यालगत जग ाथ       कॉ पले स 
हौ. सो.६.०० मीटर ं द र यास “ ह तीमल शेठ गा दया माग ”    असे नामकरण करणेस 
मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
( दनांक  8/6/2016  रोजी या सभेम य ेघेणे या िनणया माण)े 

िवषय मांक २  मा.संिगता भ डवे, सद या  यांचा द. ९/१२/२०१५ रोजीचा ताव. 
शुभारंभ कॉलनी, स.नं.( १३१/२ व १३०/१  मधील )  यास शुभारंभ कॉलनी असा 
नामफलक बसवून िमळणेबाबत मा यता देणेबाबत. 
 ( दनांक  8/6/2016 रोजीच ेसभेम य ेघे याच ेिनणया माण े) 

िवषय मांक ३ मा. चा शीला भाकर कुटे, सद या  यांचा दनांक १३/१/२०१६ रोजीचा ताव. 
भाग मांक १५ द वाडी मधील र याच ेनामकरण ठराव करणेबाबत. 

        भाग मांक १५ द वाडी मधील नाना मृती मंगल कायालया मागील  ल मी 

ो हीजन टोअर पासून ते चच पयत या र याला “ कै. गणपतराव ानदेव च हाण ” 

तसेच उ कष लासेस ते स ल बँक या अंतगत र याला “ कै. चंपालाल जैन माग ” तसेच 

िव ल मं दरा या डा ा बाजून े ीकृ णनगर पयत जाणा-या र यास “ कै. संपत उमाजी 

मान ेमाग  ” व शंकर मं दर ते कुटे वंृदावन सो. अंतगत असणा-या र याला “ कै. 

बाळासाहेब रंगनाथ जाधव माग ” , आदश िम  मंडळ समोरील र यास “ कै. ह. भ. प. 

चांगदेव दादा काकड े” आिण िव हर गणेश मं दर ते दि ण मुखी मा ती मं दर अंतगत 

र यास  “ कै. सुषमाताई िवनायक जोशी माग ” अस ेनामकरण करणेस मा यता देणेबाबत 



िवचार करण.े( दनांक  8/6/2016 रोजीच ेसभेम य ेघेणे या िनणया माण)े  

िवषय मांक  ४  मा. संिगताताई राज  भ डव ेयांचा दनांक ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
    रावेत बीआरटीएस रोडवरती ी.बबन शं. शेटे यां या घरा समोरील नगरसेिवका 
सौ. संिगताताई राज  भ डव ेयां या नामफलका शेजारील चौकास कै. ानदेव केसू 
भ डव ेचौक व सोनट े  व ती , स.नं. १२/५ रावेत या ठकाणी यशवंतनगर, सोनट े  
व ती असे नामकरण करणेबाबत.  
( दनांक  8/6/2016 रोजीच ेसभेम य ेघेणे या िनणया माण)े 

िवषय मांक  ५       अ े ीय कायालयातील भाग .16 आकुड  गावठाण म ये शुभ ी रेिसड सी  
या ठकाणी 750 लॅटची सोसायटी आह.े  सोसायटीचे बाहेरील र याचे दो ही 
बाजूला नागरीक वाहने पाक करीत अस याने सोसायटी मधील नागरीकांना ास 
सहन करावा लागतो तसेच दररोज फॅ क जाम होत आह.े  ॅ फक जाममुळे बस 
सोसायटीचे गेट जवळ येतच नाही.  यामुळे र याचे दो ही बाजूला वाहन नो 
पा कग व था करणेकामी सोसायटीचे नागरीक सतत मागणी करीत आह.े  
र याचे दो ही बाजूला नो पा कग करणेकामी सन 2013 म य ेमा.िव ास पांढरे, 
पुण े शहर पोिलस उपायु  यांनी वाहतूक िवभागाला प  दले होते, परंतु यावर 
अ ाप कायवाही झालेली नाही. 
      तरी भाग .16 आकुड  गावठाण म य े शुभ ी रेिसड सी  या ठकाणी 
बाहेरील र याचे फुटपाथचे एकाच  बाजूला नो पा कग व था होईल अशा 
प दतीने  नो पा कग चे बोड लावणेकामीचा िवषय जुन 2016 चे अ भाग 
सिमतीचे  मािसक सभेत  मा यतेकामी ठेवणेत यावा. 

िवषय मांक ६ मा. सभापती  यांच ेपुवपरवानगीन ेसभा कामकाजात  घेणेत येणारे ऐन वेळच ेिवषय दाखल 
क न घेणे.   

 
सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
 अ भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
अ े ीय कायालय, िनगडी-44 

मांक अ ेका/11 /कािव/241  /2016   
 द.     13 /6/2016 
 


