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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . १० 

सभावृ ांत  
दनांक :-  १८/१२/२०१५            वेळ :- द.ु १२.१५  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार  दनांक 
१८/१२/२०१५ 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.सुयवंशी आशा ाने र 
३. मा.शमीम पठाण  
४. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन   
५. मा.अपणाताई डोके, 
६. मा.को-हाळे अनंत सुभाष 
७. मा.िशदे  िशतल उफ िवजय गोरख 
८. मा.साबळे छाया जग ाथ    
९. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
१०. मा.झामाबाई बाळासाहेब बारण े   
११. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१२. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१३. मा.कलाटे वाती मयूर  
१४. मा.पाषाणकर गोर  दशरथ   वीकृत सद य  
१५. मा.शेडगे िगरीष ाने र  
१६. मा.लुणावत  शरद  मािणकचंद      
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 मा.योगेश कडुसकर – ेि 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.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, ीमती 
पाठक ए.ए.  उपअिभ यंता, झोिनपु िवभाग , मा.ए.बी.पाटील -  उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग, मा.भाऊसाहेब साबळे – 
उप अिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, मा. वालवंशी एस.जे.- .उपअिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, मा.राज  ही.डंुबरे – 

भारी उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग, मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी,  ी.के.डी.दरवडे, 
सहा.आरो यािधकारी, ी.वामन बाबुराव नेमाणे – कायालयीन अिध क (अित मण पथक मुख) ब े ीय कायालय, 

ी.सुखदेव कांबळे – व र  िलपीक, पीएमपीएल िवभाग,  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 . ९,  द. २६/११/२०१५  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  ३  ब े ीय कायालयाचे काय े ाम ये थेरगांव भाग मांक ५० चा समावेश होतो.   
ांतीवीरनगर लेन २ या  ठकाणी वधमान वाटीकाकडे जाणा-या र यावर कमान 

कर यास  तसेच सदर कमानीस कै.बाबुराव पांडू बारणे  वेश दार असे नामकरण 
करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  िवचार करणे मा.सौ.झामाबाई बारणे यांचा 

ताव. 
िवषय मांक ४  मोरया गोसावी डांगणासमोरील मिहलांसाठी उभारले या बैठक व थेस कै.अिनल  

ीकृ ण कुलकण  मरणाथ  असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  िवचार 
करणे  मा.अपणा डोके यांचा ताव. 

 
ठराव . ६३              िवषय . १ 
द.  १८/१२/२०१५       ि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 यांचे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.माया संतोष बारणे याचंा 

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

सदरचा  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ६४              िवषय . २ 
द. १८/१२/२०१५       िवभाग – नगररचना व िवकास िवभाग 

सुचक :  मा. यमुनाताई पवार     अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवंशी             
संदभ :- मा.शेखर ओ हाळ   व मा.यमुनाताई पवार यांचा यांचा  
          द. १४/१२/२०१५ रोजीचा ताव  

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाम ये कलम २९ ब, २९ क , २९ ड, व २९ इ म ये 
े सभेबाबत तरतुद आह.े यानुसार मा.आयु  सो. यांनी महापािलका काय े ात े ीय कायालय भाग 

/ वॉड तरावर े सभा घेणेकामी आदेश .ब ेका/सभा/कािव/१६३/२०१५, दनांक १४/९/२०१५ अ ये 
मा यता दलेली आह.े 

यानुसार भाग मांक ५२ वॉडाचे नांव ताथवडे पुनावळे म ये दनांक ८/१२/२०१५ रोजी 
दुपारी ४.०० वाजता देवक  नंदन मंगल कायालय ताथवडे या ठकाणी े सभा आयोिजत कर यात आली 
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होती. सदर े सभेम ये या भागातील काही नागरीकांनी ताथवडे गावाचा पपरी चचवड 
महानगरपािलकेम ये समावेश झालेला आह.े या गावाची महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम २८ (४) अ वये मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४८, दनांक 
१८/१/२०१४  िवकास योजना फेर बदल संबंधीची दनांक २३/७/२०१४ रोजीची सुचना दैिनक सकाळी 
म ये दनाकं २८/७/२०१४ रोजी िस द झालेली आह.े परंतु अदयाप पयत िवकास योजना (डे हल पग 
लॅन) मंजूर झालेला नाही. तरी सदरची गावाची िवकास योजना लवकर मंजूर होणेकामी भागातील काही 

नागरीकांनी दनांक ८/१२/२०१५ रोजी या े सभेम ये सुचना / मागणी केलेली आह.े 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २९ (ई) चा पोट कलम २ अ नुसार े सभेने 

केले या सुचनांवर केले या कायवाहीसह े सभे या अिधकारीते या संबंधात भाग सिमतीने कवा 
महानगरपािलकेने घेतले या िनणयाची मािहती िमळिवणे हा े सभेचा ह  व अिधकार आह.े यानुसार 
उ  अिधिनयमाचे कलम २९ ड (१) (इ) नुसार े सभेचे काय व कत  आिण ह  व अिधकार िवचारात 
घेता भाग मांक ५२ (ताथवडे पुनावळे) या भागात दनांक ८/१२/२०१५ रोजी झाले या े सभेम ये 

भागातील नागरीकांनी ताथवडे गावाची िवकास योजना लवकरावत लवकर मंजूर करणेकामी शासनास 
िवनंती करावी व तसा ठराव करावा अशी सुचना व मागणी केली आह.े यानुसार ताथवडे गावाची िवकास 
योजना महारा  शासनाने लवकरात लवकर मंजूर करणेकामी शासनास  िवनंती करणे या तावास 
मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पहाता पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े.  
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
 

ठराव . ६५              िवषय . ३ 
द.  १८/१२/२०१५       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. झामाबाई बारणे        अनुमोदक: मा. िनलेश बारणे      
संदभ :- मा. झामाबाई बारणे यांचा  यांचा दनांक  १८/१२/२०१५ रोजीचा ताव. 

ब े ीय कायालयाचे काय े ाम ये थेरगांव भाग मांक ५० चा समावेश होतो. ांतीवीरनगर 
लेन २ या  ठकाणी वधमान वाटीकाकडे जाणा-या र यावर  वखचाने कमान कर यास  तसेच सदर 
कमानीस कै.बाबुराव पांडू बारणे  वेश दार असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता  देणेत येत 
आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ६६              िवषय . ४ 
द.  १८/१२/२०१५       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. झामाबाई बारणे        अनुमोदक: मा. िनलेश बारणे      
संदभ :- मा. झामाबाई बारणे यांचा  यांचा दनांक  १८/१२/२०१५ रोजीचा ताव. 

मोरया गोसावी डांगणासमोरील मिहलांसाठी उभारले या बैठक व थेस कै.अिनल ीकृ ण 
कुलकण  मरणाथ  मरणाथ असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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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/ २३ /२०१६. 
दनांक :  २२/ ०१ /२०१६           

             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


