
                   पपरी चचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत कायपि का मांक १२ 

दनांक : ९/३/२०१६     वेळ : दुपारी १२.०० वा. 
-------------------------------------------------------------------------------------
 पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह ेमाच ची मािसक सभा बुधवार 
दनांक ९/३/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वाजतां अ े ीय कायालयातील “  राजमाता िजजाऊ सभागृह  

” येथ ेआयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील स मा. सद य/सद या उपि थत होते. 
 
१.    मा. काळभोर वैशाली जा लदर – सभापती 
२.    मा. बाबर शारदा काश 
३.    मा. उ हास शे ी 
४.    मा. आर.एस.कुमार 
५.    मा. भारती फरांद े
६.    मा. भालेराव ितभा ाने र 
७.    मा. सुमन नेटके 
८.    मा. तरस बाळासाहेब 
९.    मा. भ डव ेसंिगता राज  
१०.  मा. साद शे ी 
११.  मा. सुजाता टेकवडे 
१२.  मा. झांबरे सितश (ि वकृत सद य) 
१३.  मा. कुटे िगरीष (ि वकृत सद य) 
१४.  मा. भ डव ेबेबीनंदा ( ि वकृत सद या)  
 

यािशवाय ी. शांत खांडकेकर, े ीय अिधेकारी, ी. फा क शेख, कायकारी अिभयंता, 
थाप य,  ी. िमल द किपले- कायकारी अिभयंता िव ुत, ीम.रेखा गाडेकर - शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा), ी.सुिनल वाघुंडे, ी.अिनल शद े , ी. संजय भोसल े , ी. ब सल एच.पी. 
उपअिभयंता थाप य,  ीमती. मोमीन, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, ी. दीप पुजारी, . कायकारी 
अिभयंता- थाप य –झोिनपु,  ी.एम.एम. शद े - सहा. आरो यािधकारी,  ी. लवटे सुिशलकुमार, किन  
अिभयंता, पाणीपुरवठा, ी. गगजे,  किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा, ी. बेळगावकर , किन  अिभयंता,  
नगररचना , ी. वै  एस.आर. किन  अिभयंता,पाणीपुरवठा,   ीमती. साळंुके अि मता, किन  अिभयंता 
थाप य-उ ान,  ी. अिनल ह र ं  े सहा.उ ान िनरी क, उ ान िवभाग, ी. ानोबा गणपत कांबळे, 
उ ान सहा यक, उ ान िवभाग, ी. माळी एस.के. पशुवै कय  आरो य  िन र क  उपि थत होते. 



 मा. सभापती यांनी उपि थत स मा. नगरसद य, नगरसद या व अिधकारी यांचे वागत क न सभा 
सु  करणेस अनुमती दली. 
 मा. सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आल.े 
िवषय मांक १ : मा. संिगताताई राज  भ डवे यांचा दनांक ९/३/२०१६ रोजीचा   
   ताव. 
   भाग मांक १९ कवळे येथील बस ट मनलला मुकाई चौक कवळे बस  
   ट मनल असे नामकरण करणेबाबत. 
 
िवषय मांक २ : मा. बाळासाहेब तरस यांचा दनांक ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
   भाग मांक १८ कवळे येथील िभमाशंकरनगर येथील शेवट या   
   बस टॉप जवळील चौकास “  ी. छ पती िशवाजी महाराज चौक   ”  
   असे नामकरण करणेबाबत. 
 
िवषय मांक ३ : मा. संिगताताई राज  भ डवे यांचा दनांक ९/३/२०१६ रोजीचा   
   ताव. 
   रावेत बीआरटीएस रोडवरती ी.बबन शं. शेटे यां या घरा समोरील  
   नगरसेिवका सौ. संिगताताई राज  भ डवे यां या नामफलका शेजारील  
   चौकास कै. ानदेव केसू भ डवे चौक व सोनट े  व ती , स.नं. १२/५  
   रावेत या ठकाणी यशवंत नगर, सोनट े  व ती असे नामकरण   
   करणेबाबत.  
 
िवषय मांक ४  : मा. सुमन राज  नेटके यांचा दनांक ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
   भाग मांक १८ मधील कवळे येथे पो ट ऑ फस साठी जागा िमळणेबाबत. 
 
िवषय मांक ५ : मा. सुमन राज  नेटके यांचा दनांक ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
   भाग मांक १८ मधील साईनगर मामुड , गं जे रोड यां यामधील   चौकाला     
                                 कै.  रामचं  गेनू राऊत असे  नामकरण  करणेबाबत. 
िवषय मांक ६ : मा. वैशाली जा लदर काळभोर यांचा दनांक ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
   भाग मांक २६ , स.नं. ६४ आकुड   येथील र यांचे कै. मा ती बाबुराव  
                                 काळभोर व द मठ येथील र यास कै. िवलास [ आ पा]  रघुनाथ काळभोर   
                                 नामकरण करणे व प रसराचे काळभोर इ टेट असे नामकरण क न तसा फलक   
                                 लावणेबाबत. 
 



ठराव मांक  :  ६५        िवषय  मांक : १ 
दनांक         : ९/३/२०१६       िवभाग          :  थाप य 
सूचक           : मा. साद  शे ी                 अनुमोदक       :  मा. सुजाता टेकवडे 
 
संदभ     :    मा.  साद शंकर शे ी यांचा दनांक १३/०३/२०१५ रोजीचा ताव. 

          भाग मांक २५ चचवड टेशन येथील पुण-ेमुंबई र यालगत जग ाथ कॉ पले स हौ.सो.  

समोरील ६.०० मीटर ं द र यास “ह तीमल शेठ गा दया माग” असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत िवचार 

करण.े 

                             सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

----- 
 

ठराव मांक  : ६६      िवषय  मांक : २ 
दनांक         : ९/३/२०१६     िवभाग          :  थाप य 
सूचक          :  मा.संिगताताई भ डव े                        अनुमोदक       : मा. बाळासाहेब तरस 
 
संदभ           :  मा. संिगताताई राज  भ डव ेयांचा द. १५/७/२०१५ रोजीचा ताव. 
             भाग मांक १९ कवळे (मुकाई चौक) मधील  बस ट मनलचे “ मुकाई बस ट मनल ” असे  
नामकरण करणेबाबत िवचार करण.े 
 
                                   सदरचा िवषय द री दाखल करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--- 
 

ठराव मांक  :  ६७                                                           िवषय मांक  :  ३    

दनांक         : ९/३/२०१६             िवभाग          :  थाप य 
सूचक          :  मा. संिगताताई भ डव े             अनुमोदक       : मा.सुमनताई नेटके  
 
संदभ         : मा. संिगताताई राज  भ डव ेयांचा द. ९/१२/२०१५ रोजीचा ताव. 
 

 



                 शुभारंभ कॉलनी, स.नं. (१३१/२ व १३०/१ मधील) यास शुभारंभ कॉलनी असा नामफलक 

बसवून िमळणेबाबत िवचार करण.े 
 

                                   सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

                                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

 

       --- 
 

ठराव मांक  :  ६८                                                             िवषय  मांक :  ४   

दनांक :         ९/३/२०१६                िवभाग          : थाप य 

सूचक :         मा.  ितभा  भालेराव                         अनुमोदक     : मा.भारती फरांद े 

 संदभ        :   मा. चा शीला कुटे यांचा दनांक १३/१/२०१६ रोजीचा ताव. 

                  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 ा बाजूने ीकृ णनगर 

पयत जाणा-या र यास “ कै. संपत उमाजी माने माग ” व शंकर मं दर ते कुटे वृंदावन सो. अंतगत असणा-

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

चांगदेव दादा काकडे ” आिण िव हर गणेश मं दर ते दि ण मुखी मा ती मं दर अंतगत र यास  “ कै. 

सुषमाताई िवनायक जोशी माग ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत िवचार करण.े 

सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

      -- 
ठराव मांक   : ६९                                                         िवषय मांक : ५ 
दनांक          : ९/३/२०१६                                              िवभाग          :  थाप य 
सूचक           :   मा. वैशाली काळभोर          अनुमोदक       : मा.भारती फरांद े
संदभ      :     मा. नंदा िवकास ताकवण ेयांचा दनांक १७/२/०१६ रोजीचा ताव. 
        
       से. २८ मधील २ चौकांचे नामकरण करणेबाबत. 



       से. २८ मधील संजय काळे ाऊंड शेजारील चौकाचे “ एकता चौक  ” व से. २८ मधील मा ती 
मं दर शेजारील आतील चौकाचे  “ आंबा चौक ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत िवचार करण.े 
                                             

 सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
                                                                --- 
ठराव मांक   : ७०                                                      िवषय मांक : ६ 
दनांक          : ९/३/२०१६                                           िवभाग         :  थाप य 
सूचक           :  मा. संिगताताई भ डव े       अनुमोदक      : मा.बाळासाहेब तरस 
 
संदभ         :   मा. संिगताताई भ डव ेयांचा दनांक ९/३/२०१६ रोजीचा ताव.   
  भाग मांक१९ मधील कवळे येथील बस ट मनलला “ मुकाई चौक कवळे बस ट मनल” 
असे नामकरण करणबेाबत िवचार करणे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----- 
 
ठराव मांक   : ७१                                                           िवषय मांक : ७ 
दनांक          : ९/३/२०१६                                                िवभाग :  थाप य 

सूचक           :  मा. बाळासाहेब तरस                                   अनुमोदक : मा. सुमन   नेटके  
संदभ          :  मा. बाळासाहेब तरस यांचा दनांक ९/३/२०१६ रोजीचा ताव.. 
 
 भाग मांक १८ कवळे भागातील – िभमाशंकरनगर येथील टॉवर शेजारील चौकास “ तरस 
पाटील चौक    ” व अंतगत चार र यांना  “  िभमाशंकरनगर कॉलनी नं.१ ते ४  ” असे नामकरण कर यात  
यावे. व द नगर मधील अंतगत चार र यांना “ द नगर कॉलनी नं. १ ते ४  ” असे नामकरण करणेत यावे. 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता कायवाही करणेत यावी.  
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

 
ठराव मांक   : ७२                                                            िवषय मांक : ८ 
दनांक          : ९/३/२०१६                                                 िवभाग         :  थाप य 
सूचक           :  मा. संिगताताई भ डव े                                   अनुमोदक      : मा. बाळासाहेब तरस 



 
संदभ          :  मा. संिगताताई 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 नामफलकाशेजारील चौकास  “ कै. ानदेव केसू भ डव ेचौक ” असे नाव 
दे यात याव.े तसेच सोनट े  व ती स ह १२/५ रावेत या ठकाणी    “  यशवंत नगर , सोनट े  व ती  ” असे 
नामकरण करणेत यावे.  
   

सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभेची वेळी करणेत यावा. 
  ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----- 
 
ठराव मांक   : ७३                                                            िवषय मांक : ९ 
दनांक          : ९/३/२०१६                                                 िवभाग         :  थाप य 
सूचक           :  मा. सुमन नेटके                                             अनुमोदक      : मा. संिगताताई भ डव े
संदभ          :  मा.सुमन राज  नेटके यांचा दनाकं  ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
 
  भाग मांक १८ मधील कवळे येथे स या ॅ च पो टमा टर सौ. वंदना वामन िलमये 
यां या वाडयाम य ेपो ट ऑ फसचे काम चाल ूअसून यांची खूप गेरसोय होत आह ेव नाग रकांची ही 
गैरसोय होत आह.े 
  भाग मांक १८ मधील कवळे येथील करसंकलन ऑ फस शेजारी मोकळी खोली असून 
या खोलीचा वापर पो ट ऑ फससाठी हावा. जेणेक न गावातील नाग रकांची गैरसोय होणार नाही व 
यांना िविवध कार या सोयीसुिवधा उपल ध होतील व यातून गावाचा िवकास होईल. याबाबत िवचार 
करणेत यावा. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       ----- 
ठराव मांक   : ७४                                                            िवषय मांक : १० 
दनांक          : ९/३/२०१६                                                 िवभाग         :  थाप य 
सूचक           :  मा. सुमन नेटके                                             अनुमोदक      : मा. बाळासाहेब तरस 
संदभ          :  मा.सुमन राज  नेटके यांचा दनांक  ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
 
    भाग मांक १८ मधील मामुड गाव स ह नंबर ३ साईनगर , मामुड , ग ंजे रोड यां या 
मधला चौक या चौकाला “  कै. रामचं   गेनू राऊत चौक  ” असे नामकरण करणेबाबत िवचार करण.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ----- 



ठराव मांक   : ७५                                                            िवषय मांक : ११ 
दनांक          : ९/३/२०१६                                                 िवभाग :  थाप य 
सूचक           :  मा. वैशाली काळभोर                                     अनुमोदक : मा. सुजाता टेकवडे 
संदभ          :  मा.वैशाली काळभोर यांचा दनांक  ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
 
  भाग मांक २६ काळभोरनगर येथील स.नं. ६४ आकुड  येथील खंडोबा माळ चौक ते 
परशुराम चौक, रामनगर या र याचे  “ कै. मा ती बाबुराव काळभोर माग  ” असे नामकरण करणे, तसेच 
या रोड पासून द  मठ स.नं. ६४ या मागास  “  कै. िवलास (आ पा) रघुनाथ काळभोर  ” असे नामकरण 
करण ेतसेच सदर प रसरास  “ काळभोर इ टेट ” नामकरण क न नामफलक बसिवणेबाबत िवचार करण.े 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ----- 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केल.े 
 
          सही/-                          
                                                                 (सौ.वैशाली जा लदर काळभोर) 

                                            सभापती 
                                       अ भाग सिमती 

. अ ेका /११/कािव/१४७/२०१६ 
दनांक :   ३१ /०३/२०१६  

          सही/-  
                                                                                      शासन अिधकारी तथा 

                                     सिचव (सभाशाखा) 
                        अ भाग सिमती 
 

 

 


