
                   पपरी चचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत [ कायपि का मांक ४ ] 

दनांक :१५ /६/२०१६                                      वेळ : दुपारी १२.०० वा. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
              पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह े जुन २०१६   ची मािसक 
सभा बुधवार दनांक १५/६/२०१६ रोजी द.ु  १२.०० वाजता अ े ीय कायालयातील “  राजमाता 
िजजाऊ सभागृह  ” येथे आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील स मा. सद य/सद या 
उपि थत होते. 
 

1.  मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव   – सभापती 
2.  मा. पा  ेराम संभाजी 
3.  मा. बाबर शारदा काश 
4.  मा. उ हास शे ी  
5.  मा. भारती फरांद े
6.   मा. आर.एस.कुमार 
7.   मा. भालेराव ितभा ाने र 

8.  मा. राजू िमसाळ 
9.            मा.  नंदा िवकास ताकवण े
10.  मा. साद शे ी 
11.  मा. झांबरे सितश आनंदा   [ वीकृत सद य  ]  
12.  मा. बेबीनंदा राम भ डव े[ वीकृत सद य  ]  
13.  मा. िगरीष गोपाळ कुटे [ वीकृत सद य  ]  

 
तसेच  ी. चं कांत खोसे  -  े ीय अिधेकारी, ी. फा क शेख -  कायकारी अिभयंता, 

थाप य,  ी. िमल द किपल-े कायकारी अिभयंता िव ुत, ीम.रेखा गाडेकर - शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा), ी दीप पुजारी – भारी कायकारी अिभयंता झोिनपु, ी गायकवाड पी एम – 
उदयान अिध क, ी.सुिनल वाघुंडे, ी. हनुमंत शद े, ी. ब सल एच.पी. , ीम बाबर एल.एस., ीम 
मोमीन झेड आय ,  ी वैभव उसाळकर, ी िवजय भोजने  - उपअिभयंता , ी पी.जे. कदम - 
लेखािधकारी  , ी.एम.एम. शद े- सहा. आरो यािधकारी, ी फाटक डी डी, ी गगजे एच बी, ी वैदय 
एस आर, ी बेळगावकर – किन  अिभयंता ,  ी. माळी एस.के. - पशुवै कय  आरो य  िन र क, ी 
कंुभार पी एल – हॉ. सुपरवायजर , ीम डी डी गुमा ते – कायालय अिध क तथा अित मण मुख,   
ी  र व  एन पगळे  - ASI [ वाहतूक ]  िनगडी  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. 



 सव थम मागील सभेचा सभावृ ांत [ दनांक 23/5/2016 कायपि का मांक 3 ] कायम 
करणेत आला  यानंतर   माहे माच 2016  [ कायपि का मांक 12 ] चे मािसक  सभे या सभावृ ांत मधील   

ठराव मांक ७१  िवषय मांक ०७  म य े भाग मांक १८ कवळे भागातील  िभमाशंकरनगर येथील र ता , 
चौक व कॉलनी संबंधी  नमुद केले या नामकरण ठरावास मा यता दे यात आली याऐवजी   भाग मांक १८ 
कवळे येथील िभमाशंकरनगर येथील शेवट या  बस टॉप जवळील चौकास “  ी. छ पती िशवाजी महाराज 
चौक   ”  अस ेनामकरण करणेबाबतचा ठराव सवानुमत ेमा य  अशी दु ती करणेस  मा यता देणते आली.   
 मा. सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आल.े 
 
िवषय मांक ६   : स मा. नगरसद या,  मिनषा काळूराम पवार यांचा द. 15/6/2016 चा  ताव  
 
 भाग मांक 25 चचवड टेशन येथील दवा बाजार र यावर, ि स फुटवेअर दुकानाजवळ 
कमान उभारण ेव यास व. मा ती ल मण पवार वेश ार असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत 
िवचार करण ेतसेच सदरचे काम भागातील अथवा मु यालयाकडील चालु असले या थाप य ्िवषयक 
कामातून करणेस मा यता देणेबाबत िवचार करण.े  
 
िवषय मांक ७ : स मा. नगरसद य,  राजू िमसाळ यांचा द. 15/6/2016 चा ताव  

  
  अ े ीय काय े ातील अनेक मैदाने, सभागृह ेनाग रकांना सं थांना भाडे त वावर ता पुर या 
वापराकरीता म.न.पा. माफत दले जात असतात. मनपातील मा. नगरसद यांना िविवध 
काय मांकरीता सदरची मैदाने, सभागृहांची अनेक वेळा आव यकता असते. परंतु म.न.पा. 
शासनामाफत सदरची मैदान, सभागृह े सं थाना अथवा नाग रकांना पर पर दे यात येत अस यामुळे 
थािनक नगरसद य याबाबत अनिभ  असतात व यांना यांचे काय मांचे िनयोजन करताना अडचणी 
येतात. मनपाचे नुकसान न होता तसेच मा.  नगरसद य यांना यां या काय माचे सुिनयोजन करता 
यावे याकरीता मनपा शासनाकडे सदरची मैदाने, सभागृह े भाडे त वावर मागणी करणा-या 
नाग रकांना अथवा सं थेस थािनक नगरसद य  यांचे प  आणण ेबंधनकारक कराव ेव सदर प ािशवाय 
मैदाने, सभागृह ेभाडे त वावर  दे यात येऊ नये.  
 
िवषय मांक ८ : स मा. नगरसद या,  सिवता सुरेश साळंुके  यांचा द. 15/6/2016 चा ताव  
 
 भाग मांक 27 मोरवाडीम य ेिनगडी दापोडी हा बीआरटीएस र ता जात आह.े या र यावर 
नजीक या भिव यात बीआरटीएस  बससेवा चाल ू करणेत येणार आह.े या र यावरील पु य ोक 
अिह यादेवी होळकर चौकाम य ेबँक ऑफ महारा चे  समोर बीआरटीएस बसथांबा आह.े या ठकाणचे 
बसथां याला पु य ोक अिह यादेवी होळकर चौक / Punyashloak Ahilyadevi Holkar  Chouk 
असे नाव देणेत याव.े  या करीता पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळ [ PMPML ] कडून वेगळी मा यता 
घेणेची वाट न पाहता सदरचे नामकरण करणेत यावे. 



 तसेच  याच  चौकामधील ेड सेपरेटरला पु य ोक अिह यादेवी होळकर समतल िवगलक / 
 Punyashloak Ahilyadevi Holkar Grade   Separator असे नामकरण करणे या तावास 
मा यता िमळावी.  
  
ठराव मांक  : १५        िवषय  मांक : १ 
दनांक         : १५/६/२०१६       िवभाग          :   
सुचक           : मा. साद  शे ी                 अनुमोदक       :  मा.  भारती फरांद े
                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  :  १६                                                           िवषय मांक  :  २    
दनांक         : १५/६/२०१६             िवभाग          :   
सुचक          :  मा. आर एस कुमार                                अनुमोदक       : मा. ितभा भालेराव 
 
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  :  १७                                                             िवषय  मांक :  ३   
दनांक :         १५/६/२०१६                िवभाग          :  

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

      संदभ        :   मा. चा शीला कुटे, नगरसद या  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   : १८                                                        िवषय मांक   : ४ 
दनांक          : १५/६/२०१६                                          िवभाग         :   
सूचक           :  मा. ितभा भालेराव         अनुमोदक      : मा. राजू िमसाळ 
संदभ          :  मा. संिगताताई भ डव,े नगरसद या  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 याव.े  
   

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

 
----- 

ठराव मांक   : १९                                                          िवषय मांक : ५ 
दनांक          : १५/६/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  िनलेश पांढरकर                     अनुमोदक      : मा. भालेराव ितभा 
 
  संदभ :-   मा. िनलेश पांढरकर ,अ य   अ भाग सिमती यांचा  दनांक             
                                   १०/६/२०१६रोजीचा  ताव. 
       भाग .16 आकुड  गावठाण म य ेशुभ ी रेिसड सी  या ठकाणी 750 लॅटची सोसायटी 
आह.े  सोसायटीचे बाहेरील र याचे दो ही बाजूला नागरीक वाहने पाक करीत अस याने सोसायटी 
मधील नागरीकांना ास सहन करावा लागतो तसेच दररोज फॅ क जाम होत आह.े  ॅ फक जाममुळे 
बस सोसायटीचे गेट जवळ येतच नाही.  यामुळे र याचे दो ही बाजूला वाहन नो पा कग व था 
करणेकामी सोसायटीचे नागरीक सतत मागणी करीत आह.े  र याचे दो ही बाजूला नो पा कग 
करणेकामी सन 2013 म य ेमा.िव ास पांढरे, पुण ेशहर पोिलस उपायु  यांनी वाहतूक िवभागाला प  
दले होते, परंतु यावर अ ाप कायवाही झालेली नाही. 



      तरी भाग .16 आकुड  गावठाण म ये शुभ ी रेिसड सी  या ठकाणी बाहेरील र याचे 
फुटपाथचे एकाच  बाजूला नो पा कग व था होईल अशा प दतीने  नो पा कग चे बोड  लावणेस 
मा यता देणेत येत आह.े     

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

 
ठराव मांक   : २०                                                         िवषय मांक : ६ 
दनांक          : १५/६/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  मिनषा पवार                    अनुमोदक      : मा. साद शे ी  
 
संदभ          :  मा मिनषा पवार , नगरसद या  यांचा दनांक  १५/६/२०१६ रोजीचा ताव. 
  
 भाग मांक 25 चचवड टेशन येथील दवा बाजार र यावर, ि स फुटवेअर दुकानाजवळ 
कमान उभारण ेव यास व. मा ती ल मण पवार वेश ार असे नामकरण करणेस  तसेच सदरचे काम 
भागातील अथवा मु यालयाकडील चाल ुअसले या थाप य ्िवषयक कामातून करणेस मा यता दे यात 
येत आह.े  

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

 
ठराव मांक   : २१                                                         िवषय मांक : ७ 
दनांक          : १५/६/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  राजू िमसाळ                     अनुमोदक      : मा. नंदा ताकवण े  
 
              संदभ :-  मा. राजू िमसाळ, नगरसद य  यांचा दनांक  १५/६/२०१६ रोजीचा ताव. 
 
 अ े ीय काय े ातील अनेक मैदाने, सभागृह ेनाग रकांना सं थांना भाडे त वावर ता पुर या 
वापराकरीता म.न.पा. माफत दले जात असतात. मनपातील मा. नगरसद यांना िविवध 
काय मांकरीता सदरची मैदाने, सभागृहांची अनेक वेळा आव यकता असते. परंतु म.न.पा. 
शासनामाफत सदरची मैदान, सभागृह े सं थाना अथवा नाग रकांना पर पर दे यात येत अस यामुळे 
थािनक नगरसद य याबाबत अनिभ  असतात व यांना यांचे काय मांचे िनयोजन करताना अडचणी 
येतात. मनपाचे नुकसान न होता तसेच मा.  नगरसद य यांना यां या काय माचे सुिनयोजन करता 
यावे याकरीता मनपा शासनाकडे सदरची मैदाने, सभागृह े भाडे त वावर मागणी करणा-या 
नाग रकांना अथवा सं थेस थािनक नगरसद य  यांचे प  आणण े बंधनकारक करणेस व सदर 
प ािशवाय मैदाने, सभागृह ेभाडे त वावर  न देणसे  मा यता देणेत येत आह.े  तसेच  सदरचा िवषय  
मा. िवधी सिमती सभेपुढे मा यतेकामी पाठिवणेस मा यता देणेत येत  आह.े  

ठराव सवानुमते मा य झाला.  



ठराव मांक   : २२                                                         िवषय मांक : ८ 
दनांक          : १५/६/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  सिवता साळंुके                     अनुमोदक      :  मा. आर.एस.कुमार 
 
         संदभ :-  मा. सिवता साळंुके, नगरसद या  यांचा दनांक  १५/६/२०१६ रोजीचा ताव. 
  
 भाग मांक 27 मोरवाडीम य ेिनगडी दापोडी हा बीआरटीएस र ता जात आह.े या र यावर 
नजीक या भिव यात बीआरटीएस  बससेवा चाल ू करणेत येणार आह.े या र यावरील पु य ोक 
अिह यादेवी होळकर चौकाम य ेबँक ऑफ महारा चे  समोर बीआरटीएस बसथांबा आह.े या ठकाणचे 
बसथां याला पु य ोक अिह यादेवी होळकर चौक / Punyashloak Ahilyadevi Holkar   Chouk 
असे नाव देणेबाबत िवचार करणे  व  या करीता पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळ [ PMPML ] कडून 
वेगळी मा यता घेणेची वाट न पाहणेबाबत िवचार करण े. 
 तसेच  याच  चौकामधील ेड सेपरेटरला पु य ोक अिह यादेवी होळकर समतल िवगलक / 
 Punyashloak Ahilyadevi Holkar Grade Separator असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत 
िवचार करण.े   

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

----- 
 वरील माण ेअ भाग सिमती या मािसक सभेचे कामकाज होऊन  मा.सभापती यांनी सभा 
संपलेचे जाहीर केल.े 
 
           सही/-                          
                                                                 ( िनलेश शंकरराव पांढरकर ) 

                                            सभापती 
                                       अ भाग सिमती 

. अ ेका /११/कािव/२७९/२०१६ 
 दनांक :   ५/७/२०१६  
           सही/- 
                                                                                      शासन अिधकारी तथा 

                                     सिचव (सभाशाखा) 
                        अ भाग सिमती 

 


