
    
                      पपरी चचवड महानगरपािलका  
                                                    अ ेि य कायालय िनगडी, पुण-े44 
                                                   जा. .अ ेका/11/कािव/280 /2016 
                                                    दनांक   5/ 7/2016 
 

ित, 
 

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

िनगडी- 44 
 

िवषय:- अ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक  13/7/2016 रोजी  
            द.ु 12.00 वाजता आयोिजत केलेबाबत.. . 

 
मा. महोदय / महोदया,  

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह ेजुलै 2016  ची  मािसक  

सभा  बुधवार   दनांक  13/7/2016  रोजी दुपारी   12.00  वाजता अ े ीय कायालयातील 

राजमाता िजजाऊ सभागहृ येथे आयोिजत केली आह.े  सोबत सभेची कायपि का जोडली आह.े 

तुत सभेस कृपया  आपण उपि थत रहाव,े  ि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 5 
दनांक :- 13/7/2016                              वेळ:  दुपारी  12.00  वाजता 

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

दनांक  13/7/2016  रोजी दुपारी  12.00  वाजता अ े ीय कायालयातील राजमाता िजजाऊ सभागृह येथे 

आयोिजत केली आहे. सदर सभेत खालील माण ेकामकाज होईल. 
   द. 15/6/2016 रोजी घेणेत आले या माहे जुन  2016 चे मािसक सभेचा  सभावृ ांत [ कायपि का . 4  ]  
कायम करणे   

   
ि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  13/7/2016  रोजी या सभेम य ेघेणे या िनणया माणे) 
 

ि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  13/7/2016 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 माकं 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 िवघ्नहर 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  13/7/2016 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  13/7/2016 रोजीच ेसभेम य ेघेणे या िनणया माण)े 
 

िवषय मांक  ५   मा. सिवता साळंुके  यांचा दनांक  १५/६/२०१६ रोजीचा ताव. 
 भाग मांक 27 मोरवाडीम य े िनगडी दापोडी हा बीआरटीएस र ता 
जात आह.े या र यावर नजीक या भिव यात बीआरटीएस  बससेवा चाल ूकरणेत 
येणार आह.े या र यावरील पु य ोक अिह यादेवी होळकर चौकाम य े बँक ऑफ 
महारा चे  समोर बीआरटीएस बसथांबा आह.े या ठकाणचे बसथां याला पु य ोक 
अिह यादेवी होळकर चौक / Punyashloak Ahilyadevi Holkar  Chouk असे 
नाव देणेकरीता पुण े महानगर प रवहन महामंडळ [ PMPML ] कडून वेगळी 
मा यता घेणेची वाट न पाहता मंजुर करण े. 
 तसेच  याच  चौकामधील ेड सेपरेटरला पु य ोक अिह यादेवी होळकर 
समतल िवगलक /  Punyashloak Ahilyadevi Holkar Grade Separator 
असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे.   
( दनांक  13/7/2016 रोजीच ेसभेम य ेघेणे या िनणया माण)े 

 
ि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/ 280 /2016   
 द.      5 /7/2016 
 
 


