
1 
 

C:\Users\Admin\Desktop\RAJ-THAKARE\proc  June. 2015 -.docx 

 

                                                                                                                             
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का .३  

सभावृ ांत  
दनांक :-  १७/६/२०१५            वेळ :- द.ु ३.०० वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१७/६/२०१५ रोजी द.ु ३.०० 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. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव   - अ य  
२. मा.सुयवंशी आशा ाने र  
३. मा.ल ढे गणेश नारायण  
४. मा.शमीम पठाण  
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन  
६. मा. िशदे  िशतल उफ िवजय गोरख 
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.बारण ेमाया संतोष    
१३. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१४. मा.कलाटे वाती मयूर  
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
 

मा. खांडकेकर  - . ेि य अिधकारी, मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा, मा.सितश  
गोरे – पशुवैदय कय अिधकारी,   मा.देव ा गटुवार  - कायकारी अिभयंता, थाप य,  मा.एस.एस.मोरे – कायकारी 
अिभयंता िवदयुत , मा.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता थाप य, 
मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, मा.एस.वाय.पाटील- उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा.सुधाकर कुदळे – 
उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग मा.ई.बी.पाटील  उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग, ,मा.वैभव कुसाळकर, उपअिभयंता, 
उदयान  िवभाग, मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी, मा.के.डी.दरवडे – सहा.आरो यािधकारी, मा.आर.एन.भाट – 
मु य आरो य िन र क, मा. डी.एन.आढळे – उदयान िन र क, ी.फाटक डी.डी. किन  अिभयंता नगररचना िवभाग, 

ी.सी.एल.मुठाळ,  किन  अिभयंता, नगररचना िवभाग   इ यादी.  
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 . २,  द.२०/५/२०१५,  रोजी झाले या  सभेचा  सभावृ ांत कायम  

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

िवषय मांक २  ब े ीय कायालयातंगत होणा-या िविवध काय मासाठी ता पुरती धविन ेपण , काश  
                      व जनरेटरची व था करणेकामी येणा-या र म पये १०,००,०००/-  चे खचास  
                      शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करण.े  

 
िवषय मांक  ३  चचवड उपिवभागात होणा-या िविवध काय मासाठी ता पुरते वनी ेपण , काश व  
                       जनरेटरची व था करणेकामी येणा-या  र म पये १०,००,०००/- चे खचास  
                       शासक य मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ४   दनांक २०/५/२०१५ रोजी या कायप ीका मांक २ मधील ठराव मांक ८ , िवषय  
                       मांक ६ या िवषयास अनुस न झाले या ठरावात गांधीपेठ चचवड गांव  येथील  
                      भाग मांक २२ मधील जुनी मुतारी िन काषीत क न तेथे मनपा या वतीने सावजिनक      
                      वाचनालय उभारणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे   
 
िवषय मांक ५  थेरगांव गावठाण येथील जगतापनगर भागातील स.नं.४  व गावठाणामधून जाणा-या  
                      र याला ये  सामािजक कायकत कै.गो वद बालाजी जगताप  असे नामकरण  
                      करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय  मांक ६  पपरी चचवड लकरोड येथे पपरी भाटनगरकडून चचवडकडे येणा-या  र याला  
                       पपरीतील थोर सामािजक कायकत  तवेच पपरी चचवड मनपाचे थम उपा य   
                       कै.चेतनदास मेवाणी  असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय  मांक ७ पपरी चचवड लकरोड येथे ी गजानन महाराज  मं दर येथे स ाहात दर गु वारी  
                      मोठया माणात नागरीकांची गद  असते.  यामुळे लकरोड येथे गु वार या दवशी खुप  
                      गद  होऊन नागरीक र यावर दुचाक  व चारचाक  वाहने  पा कग करत अस याने      
                      रहदारीस अडथळा िनमाण  होतो सदर ठकाणी पाहणी क न फुटपाथला गु वार या  
                     दवशी  दुचाक   पा कग करीता गाडी वर खाली ये याकरीता रॅ प  बनिवणेकामी या  

तावास  मा यता देणेबाबत िवचार करणे   
 
िवषय  मांक ८   चचवड   माणीक कॉलनी ( भाग मांक २४)  येथे मनपातफ ायाम शाळा िवकसीत  
                       केलेली आह.े  सदर  ायाम शाळेकडे पुणत: दुल  झालेले असून, ायामाचे सािह य  
                       अ ता त धुळ खात पडलेले आह.े तरी सदर ायाम शाळा न ाने िवकसीत करणे   
                       आिण  सदर ायाम शाळा सं थेस कवा मंडळास देखभाल करणेकामी कमान सेवा  
                       शु क दरात दे यासंबंधी वचार करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार  
                       करणे     
 
िवषय  मांक ९  भाग मांक ५२ (ताथवडे पुनावळे)  मधून ताथवडे ते लोहगांव हा बस माग चालु  
                       करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करण े
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 िवषय मांक १०  थेरगांव येथील स.नं.२२/५ मधील े  १ हे टर ०० आर या िमळकतीचा आगाऊ  
                         ताबा    पपरी चचवड मनपास अ, ब प ा दारे  आर ण मांक ६२८  खेळाचे    
                         मैदानसाठी दलेले आह.े सदर खेळाचे मैदानास कै.रामभाऊ मो  बारणे व कै.बारकु  
                         मो  बारणे असे नांव देवून नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  
                         िवचार करणे  
  
ठराव . ९              िवषय . १ 
द. १७/६/२०१५              िवभाग   थाप य –ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.माया बारणे           अनुमोदक: मा. झामाबाई बारणे  
  संदभ :- मा.माया बारणे यांचा दनांक २५/५/२०१५ रोजीचा ताव 
 ल मणनगर येथील सब-वेचे नामकरण  कै.नरहरी नामदेव गुजर, गुजरनगर , थेरगांव असा ठराव 
मंजूर कर यात आला होता. याचबरोबर या सब-वे चे कै.पंडीत तुकाराम गुजर, गुजरनगर थेरगांव असे 
नामकरण करणेत याव.े याच माणे बेल ठकानगर या र यास  िश वांकुर कॉलनी बेल ठकानगर थेरगांव 
असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
  ठराव . १०              िवषय . २ 
द. १७/६/२०१५              िवभाग   िवदयुत –ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.शमीम पठाण           अनुमोदक: मा. झामाबाई बारणे  
संदभ :- .ब /ेिव/जा/२२/२०१५, दनांक १६/६/२०१५ अ वये मा. े ीय अिधकारी  
           यांचा ताव.. 

 ब े ीय कायालयातंगत होणा-या िविवध काय मासाठी ता पुरती धविन ेपण , काश  व 
जनरेटरची व था करणेकामी येणा-या र म पये १०,००,०००/-  चे खचास  शासक य मा यता देणेत 
येत आह.े 
              सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला  
 
ठराव . ११              िवषय . ३ 
द. १७/६/२०१५              िवभाग   िवदयुत –ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.आि नी चचवडेपाटील      अनुमोदक: मा.िवमलताई जगताप   
संदभ :- .ब /ेिव/जा/२१/२०१५, दनांक १६/६/२०१५ अ वये मा. े ीय अिधकारी  
           यांचा ताव.. 

चचवड उपिवभागात होणा-या िविवध काय मासाठी ता पुरते वनी ेपण , काश व  जनरेटरची 
व था करणेकामी येणा-या  र म पये १०,००,०००/- चे खचास  शासक य मा यता देणते येत आह.े  

  सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
  



4 
 

C:\Users\Admin\Desktop\RAJ-THAKARE\proc  June. 2015 -.docx 

 

ठराव . १२              िवषय . ४ 
द. १७/६/२०१५              िवभाग   थाप य –ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.आि नी चचवडेपाटील      अनुमोदक: मा.िवमलताई जगताप   
संदभ :- मा.आि नी चचवडेपाटील यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव  

दनांक २०/५/२०१५ रोजी या कायप ीका मांक २ मधील ठराव मांक ८ , िवषय  . ६ या 
िवषयास अनुस न झाले या ठरावात गांधीपेठ चचवड गांव  येथील भाग . २२ मधील जुनी मुतारी 
िन काषीत क न तेथे मनपा या वतीने सावजिनक  वाचनालय उभारणेकामी या तावास मा यता देणते 
येत आह.े   
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . १३              िवषय . ५ 
द. १७/६/२०१५              िवभाग   थाप य  –ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.िवमलताई जगताप        अनुमोदक: मा.संपत ानोबा पवार   
संदभ :- मा.िवमलताई जगताप यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव. 

थेरगांव गावठाण येथील जगतापनगर भागातील स.नं.४  व गावठाणामधून जाणा-या  र याला 
ये  सामािजक कायकत कै.गो वद बाळाजी जगताप  असे नामकरण  करणेकामी या तावास मा यता 

देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . १४              िवषय . ६ 
द. १७/६/२०१५              िवभाग   थाप य –ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. िशतल उफ िवजय  शदे         अनुमोदक: मा.संपत ानोबा पवार   
संदभ :- मा. िशतल उफ िवजय  शदे   यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव. 

 पपरी चचवड लकरोड येथे पपरी भाटनगरकडून चचवडकडे येणा-या  र याला                 
पपरीतील थोर सामािजक कायकत  तसेच पपरी चचवड नपाचे थम उपा य                         

कै.चेतनदास मेवाणी यांचे नांव द यास एका सामािजक कायक याला मान िमळेल. सबब सदर र यास 
वग य चेतनदास मेवाणी असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
  
ठराव . १५              िवषय . ७ 
द. १७/६/२०१५              िवभाग   थाप य –ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. िशतल उफ िवजय  शदे         अनुमोदक: मा.संपत ानोबा पवार   
संदभ :- मा. िशतल उफ िवजय  शदे   यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव. 

 पपरी चचवड लकरोड येथे ी गजानन महाराज  मं दर येथे स ाहात दर गु वारी मोठया 
माणात नागरीकांची गद  असते.  यामुळे लकरोड येथे गु वार या दवशी खुप  गद  होऊन नागरीक 

र यावर दुचाक  व चारचाक  वाहने  पा कग करत अस याने रहदारीस अडथळा िनमाण होतो. या ठकाणी 
र यालगत चाल यासाठी फुटपाथ बनिव यात आला आह.े परंतु या फुटपाथचा चाल यासाठी उपयोग केला 
जात नाही. तरी या ठकाणी पहाणी क न फुटपाथला गु वार या दवशी दुचाक  पा कगकरीता गाडी वर 
खाली ये याकरीता रॅ प बनिवणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . १६              िवषय . ८ 
द. १७/६/२०१५              िवभाग १)  थाप य –ब े ीय कायालय 

              २) डा िवभाग  
सुचक :  मा. िशतल उफ िवजय  शदे         अनुमोदक: मा.संपत ानोबा पवार   

संदभ :- मा. िशतल उफ िवजय  शदे   यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव. 
 चचवड माणीक कॉलनी येथे पपरी चचवड मनपातफ ायामशाळा िवकसीत करणेत आली 
आह.े परंतु स या या  ायाम शाळेकडे पुणत: दुल  झालेले असून, आतील ायामाचे साही य अ ता त 
धुळ खात पडलेले आह.े सद ठकाणी पहाणी क न ायाम शाळा न ाने िवकसीत  करणे  तसेच सदर 

ायामशाळा सं थेस कवा मंडळास देखभाल करणेकामी कमान सेवाशु क दरात दे यासंबंधीचा िवचार 
कर यात यावा. सदरचा िवषय  डा  कला सां कृितक िवभाग सिमती संबंधीत असलेने सदर  सिमती या 
मा यतेकामी पाठिवणेस  मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . १७              िवषय . ९ 
द. १७/६/२०१५         िवभाग  -पुणे महानगर प रवहन महामंडळ, ल 

सुचक :  मा. झामाबाई बारणे          अनुमोदक: मा.शमीम पठाण    
संदभ :- मा. यमुनाताई पवार   यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव. 

 पपरी चचवड शहर हे औदयोगीक नगरी हणून ओळखले जाते.  भागातील नागरीक हे ताथवडे 
ते लोहगाव हा बस माग चालु करणेबाबत िवनंती करीत असतात.  तरी सदर बससेवा चालु करणेकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . १८              िवषय . १० 
द. १७/६/२०१५       िवभाग  १) थाप य ब े ीय कायालय 

        २)   डा िवभाग 
सुचक :  मा. झामाबाई बारणे          अनुमोदक: मा. माया संतोष बारणे   

संदभ :- मा.झामाबाई बारणे  यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव. 
 ी. ाने र रामभाऊ बारणे, तुकाराम रामभाऊ बारण,े दलीप रामभाऊ बारण,े सुिनल बारकु 
बारण,े ी.संतोष बाळु बारणे रा.थेरगांव ता.मुळशी िज.पुणे यांनी मा.आयु  यांचेकडे २/५/२०१५ अ वये  
मा.आयु  , पपरी चचवड मनपा  यांना केले या अजानुसार आर ण मांक ६२८ खेळाचे मैदान गांव 
मौजे-थेरगांव  ता.मुळशी िज.पुणे येथील स.न. २२/५ मधील १ हे टर ०० आर या िमळकतीचा आगाऊ 
ताबा पपरी चचवड मनपास अ व ब प ा दारे  पुव च दलेला आह.े या िवनंती अजानुसार या जमीन 
मालकां या मालक ची जमीन आहे यां या िवनंतीनुसार सदर  आर ण मांक ६२८ खेळाचे मैदानास 
कै.रामभाऊ मो  बारणे व कै.बारकु मो  बारणे असे नाव देवून नामकरणाचा   िवषय मा. भाग सिमतीपुढे 
आला असता , सदर आर ण मांक ६२८ खेळाचे मैदानास यापुव च मा.ब भाग सिमती ठराव मांक 
३३ दनांक ३०/१/२०१५ अ वये मा यता दली अस याने , सदरचा िवषय तहकुब ठेवणेत येत आहे  

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/ ११२ /२०१५. 
दनांक :  १० /०७ /२०१५            

              सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


