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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . ११ 

सभावृ ांत  
दनांक :-  २९/१/२०१६            वेळ :- द.ु १२.१५  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार  दनांक 
२९/१/२०१६ रोजी द.ु १२.१५ वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव   -  अ य  
२. मा.भाऊसाहेब भोईर  
३. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
४. मा.शमीम पठाण  
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन   
६. मा.अपणाताई डोके, 
७. मा.को-हाळे अनंत सुभाष 
८. मा.िशदे  िशतल उफ िवजय गोरख 
९. मा.जय ी वसंत गावडे 
१०. मा.साबळे छाया जग ाथ    
११. मा.िवमलताई जगताप 
१२. मा.आ पा उफ संपत पवार 
१३. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
१४. मा.झामाबाई बाळासाहेब बारण े 
१५. मा.शेखर अशोक ओ हाळ   
१६. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१७. मा.कलाटे वाती मयूर  
१८. मा.शरद मािणकचंद  लुणावत   वीकृत सद य    
 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 मा.सुभाष माछरे  – ेि य अिधकारी ,मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,    
मा.गटटुवार  - कायकारी अिभयंता, थाप य  िवभाग,   मा.शिशकांत मोरे – कायकारी अिभयंता, िवदयुत िवभाग, 
मा.रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, मा.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , 
मा.के.डी.फुटाणे – उप अिभयंता थाप य िवभाग, मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, मा.एन.आर. नबाळकर – 
उपअिभयंता थाप य, मा.सं या वाघ, उपअिभयंता , थाप य,  मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी,  

ी.के.डी.दरवडे, सहा.आरो यािधकारी,   इ यादी.  
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सव थम मा. सभा य  अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे 
कामकाजास सु वात  केली.   

 
अ) तदनंतर मागील कायपि का . १०,  द. १८/१२/२०१५  रोजी झाले या  सभेचा सभावृ ांत कायम   

करणेत आ याच े मा.अ य  यांनी  कट केले. 

 
तदनंतर उपि थत स मा. सद यांचे संमतीने  खालील  ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
 

िवषय मांक  ४  भाग मांक २० चचवडेनगर वा हेकरवाडी  ते चापेकर चौक र याव न उजवीकडे  
िबला हॉ पीटलकडे जाणा-या चौकास ी संत नामदेव महाराज माग असे नामकरण 
कर याचा ठराव दनांक १९/८/२०१५ रोजी िवषय मांक १० कर यात आला होता. 
सदरचा ठराव रदद क न ी संत नामदेव महाराज चौक असे नामकरणेकामी या 

तावास मा यता देणबेाबत िवचार करणे मा.भाऊसाहेब भोईर यांचा ताव. 
 
िवषय मांक ५  भाग मांक ५२ पुनावळे ताथवडे येथील  िविवध र ते, नगरास , चौकास नामकरण  

करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  िवचार करणे मा.शेखर ओ हाळ यांचा 
ताव 

 
िवषय मांक ६ भाग मांक २२ चचवडगांवठाणम य ेिवठठल रखुमाईचे मंदीर हे गावडे भोईर आळी  

येथे असून सदर र ता हा केशवनगर या ठकाणी जात आह.े तरी सदर र यास कै.िश वाजी 
नामदेव गावडे पथ असे नामकरण करणेस मा यता देणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे 
मा.सं दप गुलाबराव चचवडे यांचा ताव. 

 
िवषय मांक ७ चचवड काळेवाडी रोडवर असणा-या कुणाल इ टेटजवळील बस टॉपला मोरया मंदीर  

बस टॉप हे नांव चुक चे दले असून, या बस टॉपला क याण ित ान बस टॉप असे 
नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अपणाताई डोके यांचा 

ताव.. 
 
िवषय मांक ८ चचवड चापेकर चौक उडडाण पुलाखाली  महारा  बँकेसमोरील उडडाण पुल पीलस  

.पी.१,  ते पी.३ भागातील जागा वाहनतळासाठी िसमट र ता कामकाज पुण होईपयत 
कवा ११   मिहने  भाडेत वावर दणेेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  

मा.सं दप गुलाबराव चचवडे यांचा ताव 
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ठराव . ६७              िवषय . १ 
द. २९/१/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. झामाबाई बारण े         अनुमोदक: मा.िनलेश बारण े     
संदभ :- मा. झामाबाई बारणे  यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव. 
िवषय :- थेरगांव येथील स.नं.२२/५ मधील े  १ हे टर ०० आर या िमळकतीचा   

आगाऊ  ताबा   पपरी चचवड मनपास अ, ब प ा दारे  या जमीन मालका या मालक ची जमीन यांनी  
आर ण मांक ६२८  खेळाचे  मैदानसाठी दलेले आह.े सदर खेळाचे मैदानास कै.रामभाऊ  मो  बारणे व  
कै.बारकु मो  बारणे असे नांव देवून नामकरण करणेकामी या तावास  मा यता देणेबाबत  िवचार करणे  
  िवषय मांक १ चा िवचार  पुढील सभेचे वेळी करणेत  यावा 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ६८              िवषय . २ 
द.  २९/१/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. िनलेश बारणे          अनुमोदक: मा. वाती कलाटे     
संदभ :- मा. माया संतोष बारणे  यांचा दनांक २०/११/२०१५ रोजीचा ताव. 
िवषय :- भाग माक ५१ गणेशनगर – बेल ठकानगर थेरगांव प रसरातील पंचिशल  

कॉलनी मांक १ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पथ, २. पंचिशल कॉलनी मांक २ ान योती सािव ीबाई फुले 
पथ, ३. समथ कॉलनी गणेशनगर, थेरगांव, ४. मयुरबाग कॉलनी गणेशनगर, वाकडरोड, थेरगांव या 
र याचें नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.माया संतोष बारणे यांचा 

ताव  
िवषय मांक १ चा  िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा 

सदरचा  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ६९      िवषय . ३ 
द.  २९/१/२०१६      िवभाग -  शासन िवभाग ( लेखा) ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा.भाऊसाहेब भोईर         अनुमोदक: मा.शमीम पठाण      
संदभ :- मा. े ीय अिधकारी ब े ीय कायालय चचवड यांचे  प  मांक  
          ब /ेलेखा/९/कािव/१४/२०१६, दनांक २१/१/२०१६ 

ब े ीय कायालयाचे सन २०१५-२०१६ चे सुधा रत व सन २०१६-२०१७ चे मुळ अंदाजप क 
तयार कर यात आलेले आह.े सदर अंदाजप कास मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
(सुधा रत नांव THE  MAHARASHTRA  MUNICIPAL  CORPORATIONS ACT (Act  No 
LIX of  1949)   चे कलम २९ (अ) मधील कलम ७ चे पोटकलम (ब) नुसार  मा यतेकामी  िशफारस 
करणेत  येत आह.े 

सदरचा  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ७०              िवषय . ४ 
द. २९/१/२०१६       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा.भाऊसाहेब भोईर        अनुमोदक: मा.आशाताई सुयवंशी              
संदभ :- मा.भाऊसाहेब भोईर  यांचा  द. २९/१/२०१६ रोजीचा ताव  

  भाग मांक २० चचवडेनगर ते चापेकर चौक र याव न उजवीकडे िबला हॉ पीटलकडे जाणा-
या चौकास ी संत नामदेव महाराज माग असे नामकरण कर याचा ठराव दनांक १९/८/२०१५ रोजी 
िवषय मांक १० कर यात आला होता. सदरचा ठराव रदद क न  या ठकाणी ी संत नामदेव महाराज 
चौक असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ७१              िवषय . ५ 
द. २९/१/२०१६       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा.शेखर ओ हाळ        अनुमोदक: मा.यमुनाताई पवार             
संदभ :- मा.शेखर ओ हाळ  यांचा यांचा  द. २९/१/२०१६ रोजीचा ताव  

 १)   पपरी चचवड महानगरपािलका भाग मांक  ५२ पुनावळे ताथवउ येथे स.नं.२८, २७ व 
स.नं.२५ मधून जाणा-या डीपी र याला वैकंुठवासी ह.भ.प.सोपानराव क डीबा गायकवाड माग असे 
नामकरण करणेस २)  तसेच शंकरराव क डीबा गायकवाड यांचे घराजवळील लोकव तीस गायकवाडनगर 
नामकरण करणेस (स.नं.२६, २७,२८ व २५) ३)  सभाजी शदे यांचे घराजवळी लोकव तीस के मामा 
शदे नगर असे नामकरण करणेस ४) बाळासाहेब रघुनाथ दशल ेयांचे घराजवळील लोकव तीस दशलनेगर 

असे नामकरण करणेस ५)  राज  गायकवाड ते शंकरराव गायकवाड यांचे मधील र याला िशव ेमी नगर 
गायकवाड इ टेट असे नामकरण करणेस ६) कशोर बांदल यांचे घराजवळील लोकव तीस बांदलनगर असे 
नामकरण करणेस ७)  ओ हाळ कानर ते िवजय द शले यां या घराकडे जाणा-या व तीला द शले मळा 
नामकरण करणेस ८) संकेत शदे या या घराकडे जाणा-या चौकास िशव पश चौक असे नामकरण 
करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ७२              िवषय . ६ 
द. २९/१/२०१६       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा.सं दप गुलाबराव चचवडे     अनुमोदक: मा.आि नी गजानन चचवडेपाटील              
संदभ :- मा.सं दप गुलाबराव चचवडे यांचा  द. २९/१/२०१६ रोजीचा ताव  

  भाग मांक  २२ चचवडगांवठाणम य े  िवठठल रखुमाईचे मंदीर हे गावडे भोईर आळी येथे 
असून सदर र ता हा केशवनगर या ठकाणी जात आह.े तरी सदर र यास कै.िशवाजी नामदेव गावडे पथ 
असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ७३              िवषय . ७ 
द. २९/१/२०१६       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा.अपणाताई डोके        अनुमोदक: मा. अनंत को-हाळे               
संदभ :- मा.अपणाताई डोके  यांचा  द. २९/१/२०१६ रोजीचा ताव  

 चचवड काळेवाडी रोडवर असणा-या कुणाल इ टेटजवळील बस टॉपला मोरया मंदीर बस टॉप 
हे नांव चुक चे दले असून, या बस टॉपला क याण ित ान बस टॉप असे नांव देणेकामी या तावास 
मा यता देणते येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 
ठराव . ७४              िवषय . ८ 
द. २९/१/२०१६       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा. सं दप गुलाबराव चचवडे    अनुमोदक: मा. आि नी गजानन चचवडेपाटील                
संदभ :- मा. सं दप गुलाबराव चचवडे  यांचा  द. २९/१/२०१६ रोजीचा ताव  

 चचवड येथील चापेकर बंधु उडडाण पुलाखाली महारा  बँकेसमोरील उडडाणपुल खालील भाग 
.पी १, पी २, पी ३ या पीलस े  जागेत दोन चाक   तीन चाक  व चार चाक  वाहने पा कगसाठी सदर 

ठकाणची जागा वाहतुक सम या िवचारात घेता वाहतुक सुरळीतपणे चालु ठेवणेसाठी मनपा आथ क िहत 
िवचारात घेता व नागरीकां या सोयीसाठी पे ऍ ड पाक प दतीने सदर वाहन े  (पी १ ते पी ३ पयतचे 
जागा े ) मा.आयु  सो यांचेकडील प  मांक भुिज/१/कािव/१५६/२०१३, द.२०/४/२०१३ मधील 
अटी शत नुसार म.ेसमृ द भारत वयंरोजगार सेवा सहकारी सं था मया दत थेरगांव गांवठाण मा ती 
मंदीराशेजारील पुणे ३३ यांना सदर ठकाणी थाप य िवभागाची समट र ता कामकाज पुण होईपयत 
कवा ११ मिह या या भाडेत वावर देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
वरील माणे सभेचे कामकाज झाल े मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांनी सव उपि थतांचे 

आभार मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  
         सही/- 

[अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव ] 
अ य  

ब भाग सिमती, चचवड 
 

पपरी चचव महानगरपािलका, 
ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ ९४ /२०१६. 
दनांक :   २५ / ०२ /२०१६           

              सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


