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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 
कायपि का . ११ 

दनांक :-  ३०/१/२०१५            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार दनांक 
३०/१/२०१५ रोजी द.ु १२.०० 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. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवशी आशा ाने र  
३. मा. शमीम पठाण  
४. मा.अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
६. मा.गावडे जय ी वसंत  
७. मा.साबळे छाया जग ाथ   
८. मा. जगताप िवमलताई सुरेश  
९. मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा  
१०. मा.बारणे िनलेश िहरामण 
११. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब  
१२. मा.कलाटे वाती मयुर  
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. शांत खांडकेकर - . ेि य अिधकारी, मा.र व  जाधव -,. शासन अिधकारी तथा सिचव 
सभाशाखा,   मा. रामदास तांबे - कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा , मा. के.डी.फुटाणे - उप अिभयंता, 
थाप य, मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता थाप य, मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, 

मा. ही.एन.देसल-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा.एम.एम.च हाण, उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग,  , 
मा.सुधाकर कुदळे – उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग, मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी, 
मा.जे.एन.जानकर –  सहा.आरो यािधकारी, मा.जी.एस.देशपांडे – मु य आरो य िन र क,   इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 
सु वात  केली.  

 
अ) तदनंतर मागील कायपि का . १० नुसार द.१७/१२/२०१४  रोजी या झाले या सभेचा 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याच ेमा.अ य  यांनी  कट केले. 
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उपि थत स मा. सद यांचे संमतीने  खालील  ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
 

िवषय . ४.  भाग .२४ ा.रामकृ ण मोरे े ागृह मधील गोलांडे चाळ , सुदशननगर येथील संडास 
लॉक हटिवणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे . 

िवषय .५.  थेरगांव स.नं.२२ आर ण .६२८  खेळाचे मैदानास कै.चंदू म हारी बारणे डांगण असे 
नामकरण करणसे मा यता देणेबाबत िवचार करणे  

    ---- 
ठराव . २९              िवषय . १ 
द. ३०/१/२०१५              िवभाग  : थाप य   

सुचक :  मा. िनलेश बारणे        अनुमोदक: मा.सौ.िवमलताई जगताप  
संदभ :- मा.माया बारणे यांचा दनांक २/१/२०१५ रोजीचा ताव.  

 भाग मांक ५१  बेल ठकानगर – गणेशनगर,  गुजरनगर येथील सब-वे चे नामकरण  
कै.नागुभाऊ गितराम बारणे असा ठराव मंजूर कर यात आला होता. हा ठराव रदद क न सदर सब-वे ला 
कै.नरहरी नामदेव गुजर, गुजरनगर थेरगांव असे नामकरण  करणेत यावे याच माणे स.नं.३९ येथील 
र यास कै.नाना दगडू गुजर (गुजरनगर) , गणेशनगर येथील दुगा कॉलनीतील  िविवध र यांस दुगा 
कॉलनी .१, दुगा कॉलनी .२,  दुगा कॉलनी .३, दुगा कॉलनी मांक ४, व दुगा कॉलनी मांक ५,  
मंगलनगर येथील र यास जय गणेश कॉलनी, संतोषनगर येथील  िविवध र यांस संतोषनगर कॉलनी 

.१, संतोषनगर कॉलनी मांक २, व संतोषनगर कॉलनी मांक ३, बेल ठकानगर येथील र यास 
मातो ी कॉलनी , डांगे चौक येथील र यास ी.महाल मी कॉलनी, गुजरनगर येथील र यास महादेव 
कॉलनी, गुजरनगर तुळजाई येथील र यास  िशवराम कॉलनी, या माणे िवठठल – मीणी कॉलनी, 
गुजरनगर थेरगांव असे  नामकरण  कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     --- 
ठराव . ३०              िवषय . २ 
द. ३०/१/२०१५              िवभाग  : थाप य   

सुचक :  मा. सौ. वाती कलाटे       अनुमोदक: मा.सौ.जय ी गावडे  
संदभ :- मा. वाती कलाटे यांचा दनांक   /१२/२०१४ रोजीचा ताव. 

 भाग  मांक ५३ वाकड म ये नामफलक व दशादशक फलक पुढे नमुद के या माणे १) गेणभाऊ 
कलाटेनगर, २) एकता कॉलनी, ३) माउली चौक-वाकडरोड , नंदनवन कॉलनी ४) जानोबा चौक- 
वाकडरोड, आर.के.लाईफ, िशव पावती,  आयो यानगरी, पलाश, मॅ सीमा, कलाटे हाईटस, आ य, 
सोसायटीकडे, ५) साई सेवा कॉलनी, ६) यमुनानगर – क तुरी  अँ ा टॉपी, रगािलया, लॅटीनम टॉवर, 

टल हाईटस, हॉरीझन, िस वर काय कॅप सोसायटीकडे  ७) कै.आनंदा बोडके माग, ओमेगा पॅराडाईज, 
शोने ट टॉवरकडे  ८) भाऊसाहेब कलाटेनगर १, २  ९) भगवाननगर , साई हीला  ही टा सोसायटीकडे 
१०) वाकड चौक  ११) रमाबाई आंबेडकर कॉलनी, आयलॅ ड, ईडन गाडन, ईडन टॉवर, गो डन पाम, , 
मधुपु पा, लॅटीटयुड सोसायटीकडे  १२) शेख व ती १३) कै.तुकाराम  (नाना) कलाटेनगर, १४) शेडगेव ती 
१५) वाकड गावठाण  , हातोबा मंदीर, हनुमान मंदीर चौक, मशानभूमी, मुळा नदी, आलमगीर  म जीद,  
रोहन तरंग,  माऊंट  वट  वन सोसायटीकडे जाणारा र ता, १६) महा मा गांधी रोड ( पक िसटी)  
कावेरीनगर पोलीस वसाहत मनोहर पाक,  कॅली ो, पक िसटी (कोलतेपाटील), पलाश लस, मालपाणी, 
क पत    लेडॉर  युरो कुल, माऊंट हट ोपेज सोसायटीकडे १७) ममतानगर १८) मशानभमीकडे 
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जाणारा माग १९) महा मा गांधी रोड माऊंट हट ोपेज क पत   हाम िनया सोसायटीकडे  असे नामकरण 
कर याकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा िवषय मा. भाग सिमतीपुढे आला असता , मा.शमीम पठाण यांनी पुढील माण ेउपसुचना 
मांडली.   

ब भागातील  सव वॉडात आव यकतेनुसार व मा.सद यां या मागणीनुसार भागा या 
िमट गम ये मंजूर केलेले नामफलकाचे फलक लावणे तसेच दशादशक फलक लावण,े िब ड ग या नावांसह 
फलक लावणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव उपसुचनेसह सवानुमते मा य झाला. 
     --- 
ठराव . ३१              िवषय . ३ 
द. ३०/१/२०१५              िवभाग  :  लेखा िवभाग    

सुचक :  मा. सौ.शमीम पठाण        अनुमोदक: मा.सौ.जय ी गावडे  
संदभ :- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प   .ब /ेलेखा/९/३६/२०१५, 
           दनांक २३/१/२०१५ 

 ब े ीय कयालयाचे सन २०१४-२०१५ चे सुधारीत व सन २०१५-२०१६ चे मुळ अंदाजप क 
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 यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ---   
ठराव . ३२              िवषय . ४ 
द. ३०/१/२०१५              िवभाग  : थाप य   

सुचक :  मा. सौ. जय ी गावडे         अनुमोदक: मा.सौ.आि नी ग. चचवडे   
संदभ :- मा.सौ.जय ी गावडे यांचा दनांक ३०/१/२०१५ रोजीचा ताव. 

भाग मांक २४  ा.रामकृ ण मोरे े ागृह मधील सुदशननगर गोलांडे चाळ येथील अनंत 
सहकारी पतसं थेमागे िप. च.मनपाचे जुने संडास लॉक असून सदय थीतीत याचा कोणीही वापर करत 
नाही. 

यामुळे बंद  ि थ तीत असलेले सदर संडास लॉक पाडून ते वरीत हटिव यात व याचा राडारोडा 
उचल यात यावा. तरी सदर या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ३३              िवषय . ५ 
द. ३०/१/२०१५              िवभाग  : थाप य   व डा िवभाग 

सुचक :  मा. िनलेश बारण े        अनुमोदक: मा. अँड..सं दप चचवडे   
संदभ :- मा.िनलेश बारणे  यांचा दनांक ३०/१/२०१५ रोजीचा ताव. 

 थेरगांव स.नं.२२ आर ण मांक ६२८ खेळाचे मैदान ( Play Ground) या खेळा या मैदानास  
कै.चंदू म हारी बारणे डांगण असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     --- 

वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा.सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी सव उपि थतांचे 
आभार मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  

 
 
             सही/- 

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब े ीय  कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभा/२/कािव/ ६३ /२०१५. 
दनांक :  ०३ / ०३ /२०१५                          सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त 

सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  
यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


