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

सभावृ ांत 
कायपि का . ५ 

दनांक :- १६/०७/२०१४            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१६/०७/२०१४ रोजी द.ु १२.०० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

 

 

१. मा. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवंशी आशा ाने र    
३. मा. शमीम पठाण   
४. मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव  
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
६. मा.को-हाळे अनंत सुभाष  
७. मा.िशद े िशतल उफ िवजय गोरख  
८. मा. गावडे जय ी वसंत 
९. मा. जगताप िवमलताई सुरेश  
१०. मा. पवार अ पा उफ संपत ानोबा 
११. मा.बारण ेझामाबाई बाळासाहेब  
१२. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना    
१३ मा. गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
 

खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
 

मा. े ीय अिधकारी - सुभाष माछरे, मा. शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा  - भगवान 
बो-हाडे, मा. कायकारी अिभयंता – र व  दुधेकर, गोपाळ चचवडे, रामदास तांब,े   उपअिभयंता,- के. डी. 
फुटाण,े सुधाकर कुदळे, एन. आर. िनबाळकर, सी.बी.क डे, एम.एम.च हाण,  ही.एन.देसल,े सहा. 
आरो यािधकारी - जे.एस. जानकर, जी.एस. देशपांडे, उ ान - डी. एम. आढळे, आर. बी. चांदेरे   इ यादी.  

- - - - - -  
सभे या सु वातीस मा.शमीम पठाण यांनी पुढील माणे सुचना मांडली  
 मा.खासदार ीरंग बारणे यांचे चुलते बाळाजी बारण,े  चचवड गांवचे ाम थ  कायकत पोपटराव  
चचवडे,  पापाभाई मुलाणी  यांचे दुख:द िनधन  झा याने यांना दाजंली वाहणते यावी. 

सदर सुचनेस मा.झामाबाई बारणे यांनी अनुमोदन दल.े 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.) 
- - - - - -  
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सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे 
कामकाजास सु वात झाली. 
  

अ)     द. १८/०६/२०१४  (कायपि का .४)  रोजी झाले या सभेचा  
    सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा. अ य  यांनी कट केल.े 

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

 

िवषय . १ थेरगांव येथील ीनाथ हौ सग सोसायटी लगतचा बी.आर.टी.र यातील चौकाला भारत 
र  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर असे नामकरण करणेबाबत . 

िवषय . २ चचवड गावठाण भाग मांक २२ मधील महा मा फुले िवदयालयाशेजारील कृ णाजी 
ल मण चचवडे-पाटील शै िण क संकुलाम ये सु  होणा-या अ यािसका व पधा प र ा 
क ाचे नामकरण करणेबाबत.  

िवषय .३ चचवड येथील दश या िवधी घाटास पवनाकाठ दश या िवधी घाट असे नांव 
दे याबाबत . 

िवषय .४ चचवड गांवठाण भाग .२२ मधील पावती उदयानामधील उदयानां या वेश दारास 
चचवड-देऊळमळा  वेश दार असे नांव देणेबाबत.  

िवषय .५ चचवड गावठाण भाग .२२ मधील पावती उदयानाम ये बांध यात आले या मोठया 
ासपीठास पु.ल.देशपांडे ासपीठ / पु.ल.कटटा व दुस-या ासपीठास संत ी गजानन 

महाराज ासपीठ असे नांव देणेबाबत . 
    ---------- 
ठराव . १०              िवषय . १  
द. १६/०७/२०१४              िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक :  मा. िवमल सुरेश जगताप     अनुमोदक: मा. पवार अ पा उफ संपत ानोबा 
संदभ :  मा.िवमल सुरेश जगताप यांचे द. १६/०७/२०१४ रोजीचे प . 

           थेरगांव येथील ीनाथ हौ सग सोसायटी लगतचा बी.आर.टी.र यातील चौकाला भारतर  डॉ. 
बाबासाहेब  आंबेडकर  असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ११              िवषय . २  
द. १६/०७/२०१४              िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक :  मा. आि नी गजानन चचवडे-पाटील    अनुमोदक: मा.अँड.सं दप गुलाबराव चचवडे  
संदभ :  मा. . आि नी गजानन चचवडे-पाटील यांचे द. १६/०७/२०१४ रोजीचे प . 
           चचवड गांवठाण भाग .२२ मधील महा मा फुले िवदयालयाशेजारील कृ णाजी ल मण 
चचवडे-पाटील या शै िणक संकुलाम ये सु  होणा-या अ यािसका व पधा प र ा क ास चचवड 

अ यािसका व पधा परी ा क  असे नांव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
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ठराव . १२              िवषय . ३ 
द. १६/०७/२०१४              िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक :  मा. आि नी गजानन चचवडे-पाटील    अनुमोदक: मा. अँड.सं दप गुलाबराव चचवडे  
संदभ :  मा. . आि नी गजानन चचवडे-पाटील यांचे द. १६/०७/२०१४ रोजीचे प . 
           चचवड गांवठाण भाग .२२ पवनानदी शेजारील दश या िवधी घाटास पवनाकाठ  
दश यािवधी घाटअसे नांव देणेस मा यता देणेत  येत आह े

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . १३              िवषय . ४ 
द. १६/०७/२०१४              िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक :  मा. आि नी गजानन चचवडे-पाटील    अनुमोदक: मा. अँड.सं दप गुलाबराव चचवडे  
संदभ :  मा. . आि नी गजानन चचवडे-पाटील यांचे द. १६/०७/२०१४ रोजीचे प . 

चचवड गांवठाण भाग .२२ मधील पावती उदयानांमधील उदयानां या मु य वेश दारास 
चचवड-देऊळमळा वेश दार असे नांव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . १४              िवषय . ५ 
द. १६/०७/२०१४              िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक :  मा. आि नी गजानन चचवडे-पाटील    अनुमोदक: मा.अँड.सं दप गुलाबराव चचवडे  
संदभ :  मा. . आि नी गजानन चचवडे-पाटील यांचे द. १६/०७/२०१४ रोजीचे प . 

चचवड गांवठाण भाग .२२ मधील पावती उदयानाम ये बांध यात आले या मोठया 
ासपीठास पु.ल.देशपांडे ासपीठ / पु.ल.कटटा असे नांव देणेस व उदयानाम ये बांध यात आले या दुस-

या ासपीठास संत ी गजानन महाराज ासपीठ असे नांव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी सव उपि थतांचे 

आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 

 सही/- 

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/ ८५ /२०१४. 
दनांक : ०८ /०८/२०१४ 

     सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
 

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

 


