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ित, 

मा.---------------------------- 
          सद य/सद या 
           इ भाग सिमती 
    पपरी चचवड महानगरपािलका 

भोसरी-३९. 
 

            िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची  
                              मािसक सभा  बुधवार दनांक ७/९/२०१६ रोजी दुपारी ३.००वा.  
                                    आयोिजत केलेबाबत. 
 

 

महोदय / महोदया, 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा  बुधवार 

दनांक ०७/०९/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ ेञीय कायालयाचे        

“संत ाने र महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े सभेस 

आपण उपि थत रहाव ेही िवनंती. 

 

                                                                             आपला िव ासू,        

       

 
शासन अिधकारी तथा  

                                                                   सिचव (सभाशाखा) 
                                                                     इ भाग सिमती 
 

 

त-    १. सव संबंिधत शाखा मुख     

        २. कायालयीन नोटीस बोड 

 



                                         पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग सिमती 
कायपिञका मांक – ०६ 

 

 दनांक-  ०७/ ०९/२०१६ रोजी                        वेळ- दुपारी ३.०० वाजता 

 पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा    बुधवार 
दनांक ०७/०९/२०१६ रोजी द.ु ३.०० वाजता इ ेञीय कायालयातील  “संत ाने र  
महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े  सभेत खालील कामकाज होईल. 

               अ) दनांक ३/८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ५)    
    सभावृ ांत कायम करणे. 
 

िवषय -१ नगररचना व िवकास िवभाग यांचे कडील .नरिव/कािव 
/१६/१६०/२०१६ द.२९/०७/२०१६ चे प ,  मौजे चौिवसावाडी व आळंदी ह ी 
वरील आळंदी े ातील “संत ाने र महाराज पादुका मंदीर ह े प चमनपा पुणे-
आळंदी ६०.००मी र या या आखणी या क ेत येत आह.े स ि थतीत मौजे 
चौिवसावाडी येथील पुणे-आळंदी ६०.०० मी र याचे भुसंपादनाचे काम  िवषेश 
भुसंपादन अिधकारी घटक . १ यांचे माफत करणेत आले असुन भुसंपादनाचा 
िनवाडा जािहर करणेत आला आह.े सदर भूसंपादन िनवाडयानुसार य ात 
र तािवकासा या कामास सुरवात करणेत आली आह.े सदर र ता ितथ 
े िवकास आराखडया मधील अस यामुळे  मा.िज हािधकारी, पुणे यांचे माफत 

र याचे कामाचे गतीबाबत आढावा घेणेत येत असुन सदर ितथ े  
आराखडयातील र ते तातडीने वेळेत िवकिसत करणा या सुचना वारंवार देणेत 
येत आहेत. सदरच ेमौजे चौिवसावाडी येथील पुणे –आळंदी ६०.०० मी. र याचे 
भुसंपादन भागश: मंजूर िवकास आराखडयानुसार करणेत आले असून पपरी 
चचवड ह ीबाहेरील आळंदी ह ीतील संत ाने र महाराज पादुका मंदीर सदर 
पुणे-आळंदी ६०.०० मी र या या आखणी या क ेत येत असलयामुळे 
भूसंपादन अिधकारी यांचे माफत जाहीर िनवाडयातील  र याची आखणी कायम 
करणेत आली असून आळंदी नगर प रषद ह ीतील आळंदीिवकास 
आराखडयातील तािवत ४५.०० मी र ता तसेच ईपी नुसार ६०.०० मी र ता 
पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील मंजूरिवकास आराखडयातील ६०.०० 
मी र याला जूळवून घेऊन आखणी तािवत करणेत आली आह.े  सदर सुधारीत 
तािवत आखणी नकाशानुसार स.नं. १०९ पैक  म य े र याचे पि मेकडील 

बाजूची वळणामुळे वाढलेली मंजूर िवकास योजना व जाहीर भूसंपादन िनवाडया 
तीरी  र याची जागा पपरी चचवड महानगरपािलकेस ता यात यावी 

लागणार आह.े यामुळे सदर जागा थम ता यात घेणेसाठी महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम २०५ अ वय े ( युिनिसपल रोड) र ता 
घोषीत करणे आव यक आह.े  तरी सदर मा य आखणी तावानुसार सोबतचे 
मौजे चौिवसावाडी येथील स.नं.१०९ िमळकती मधील  महारा  मनपा 
अिधिनयमचे कलम २०५ अंतगत र ता घोिषत करणे बाबत िवचार करणे. 



 
िवषय .२- मा. सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी यांचे द.३१/०८/२०१६ चे प , पपरी 

चचवड महानगरपािलके या भोसरी येथील भोसरी बस ट मनलला 
कै.ह.भ.प. ाने र ल ढे (भोसरीकर माऊली )असे नामकरण करणेबाबतचा ठराव 
झालेला आह े भोसरी येथील भाग .३४ ग हाणे व ती कायवॉक ि जला 
कै.ह.भ.प.वै.गु वय भोसरीकर माऊली तथा ानोबा िभमाजी ल ढे  पादचारी  
पुल असे नाव दलेले आह.े  तरी भोसरी बस ट मनलला दलेले नाव बदलून  
वगवासी ाने र (माऊली दादा) सोपान गवळी यांचे नाव देणेबाबत िवचार 
करणे. 

 
      ------- 

 

       मा.सभापती यांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय घेणे.         
      
 
 
 

               सह /-                                       
शासन अिधकारी तथा  

                                                                     सिचव (सभाशाखा 
                                                                      इ े ीय कायालय 
                                                                        भोसरी – ३९. 
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