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                   पपरी चचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत [ कायपि का मांक ५ ] 

दनांक :१३ /७/२०१६                                      वेळ : दुपारी १२.०० वा. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
              पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह े जुल ै  २०१६   ची मािसक 
सभा बुधवार दनांक १३/७/२०१६ 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. आर.एस.कुमार 
4.   मा. भालेराव ितभा ाने र 
5.  मा. नेटके सुमन राज    
6.  मा. भ डवे संिगता राज   

7.  मा. टेकवडे सुजाता अिवनाश  
8.  मा. झांबरे सितश आनंदा   [ वीकृत सद य  ]  
9.  मा. िगरीष गोपाळ कुटे [ वीकृत सद य  ]  

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

थाप य,  ी. िमल द किपले- कायकारी अिभयंता िव ुत, ी िलयाकत पीरजाद े – कायकारी 
अिभयंता, पाणीपुरवठा,  ीम.रेखा गाडेकर - शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा), ी दीप 
पुजारी – भारी कायकारी अिभयंता झोिनपु,  ी.सुिनल वाघुंडे, ी. हनुमतं शद े, ी. ब सल एच.पी. 
, ीम बाबर एल.एस., ीम मोमीन झेड आय ,  ी वैभव पुसाळकर -   उपअिभयंता , ी पी.जे. कदम - 
लेखािधकारी  , ी.एम.एम. शद े - सहा. आरो यािधकारी, ी फाटक डी डी, ी िशतोळे एस के , ी 
काळे एस पी   – किन  अिभयंता ,   ीम डी डी गुमा ते – कायालय अिध क तथा अित मण मुख,   
उपि थत होते. 
  मा. सभापती ,  ी.  पांढरकर िनलेश  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 १५/६/२०१६ कायपि का मांक  ४ ] वाचून  
कायम करणेत आला  यानंतर  सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल.े 
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िवषय मांक ६   : स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव   
आकुड  गाव . . १६ म य े कै. पांडुरंग काळभोर सभागृह असून तेथ े आता िवभागीय करसंकलन 
कायालय झाल ेअसून ते नाग रकांना सापडत नसलेने मा ती मंदीर चौक, नवनाथ चौक, िशवश  चौक 
पुढे जगताप वाडा या ठकाणी दशादशक फलक करसंकलन  ऑ फसकडे असे लावणेत यावेत. 
 
िवषय मांक ७   : स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव   
आकुड  गाव भाग मांक १६ येथे गणेश हीजन येथे न ाने सु  कर यात आलेले  डांगण [ आ. . 
१७१ ] याला कै. िनवृ ी भालेराव डांगण असे नाव देणेत यावे.  
 
िवषय मांक ८ : स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव    
        आकुड  गाव भाग मांक १६ म य े  नवीन ल े ाऊंड तयार करणेसाठी कोठेही शासक य 
रझ हशन  नाही. यामुळे वॉडात येणा-या दळवीनगर आकुड  पुलाजवळील जागेतून १८ मी. डी.पी. 
रोड असून याम य ेदोन ते अडीच एकर जागा ही ाय हेट मालक ची असून याचा स ह नंबर १७३ हा 
आह.े या जागेत बेकायदा लाकडाची वखार असून ती जागा ३७/१ खाली रझ हशन  टाकून आरि त 
करणेत यावी. सदर ठराव मंजुर क न कायम  हो याची वाट न पाहता महापािलकेकडे 
अंमलबजावणीसाठी ताबडतोब  पाठिव यात यावा.   
   
िवषय मांक ९  : स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव    
भाग मांक १६  आकुड  गावाम य े  कै. वसंतदादा पाटील ही शाळा आह.े या शाळे या भती या 
बाहेर तेथ ेमिहलांसाठी व छतागृह बांध यास मा यता देणेत यावी. भाग मांक १६ आकुड  
गावाम य ेमिहलासाठी एक ही व छतागृह नाही. तरी सहकाय करावे.    
 
िवषय मांक १०  : स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव    
भाग मांक १६ आकुड गाव येथे कै. पांडुरंग काळभोर सभागृह असून तेथ े नवीन ये  नाग रक 
िवरंगुळा क  होत असून सदर  िवरंगुळा क ास कै. िनवृ ीबुवा भालेराव ये  नाग रक िवरंगुळा क  
असे नामकरण करणेत यावे.  
 
िवषय मांक ११ : स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव    
 
भाग मांक १६ आकुड गाव येथ े अनेक वषापासून आकुड  सूतीगृह णालय आह.े वरील  
हॉि पटलसाठी गावचे दानशूर कै. केशव नामाजी पाटील यांनी महापािलकेस वत:ची १० गुंठे जागा 
मोफत दली असून सदर  हॉि पटलचे नामकरण यां या मातो ी कै. िगताबाई नामाजी  काळभोर 
पाटील असे दे यात यावे.  
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िवषय मांक १२ : मा. अ य , िनलेश पांढरकर   यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव    
 
भाग मांक १६ आकुड  गावठाण मधील र ते/ चौक इ. चे खालील माण ेनामकरण करण.े 

1. आकुड  गाव भाग मांक १६ येथे गणेश ि हजन या ठकाणी न ाने सु  कर यात आले या 
उदयानाला [ आर ण मांक १७१ ] कै. तूळसाआई पांढरकर उदयान असे नामकरण कराव.े 
2.  आकुड  गाव भाग मांक १६ गंगानगर येथील गगनिगरी ापारी संकुलाचे नावाम य ेबदल क न 
या ठकाणी कै. कैलास शंकरराव पांढरकर ापारी संकुल असे नामकरण करणेत यावे. 

3. आकुड  गाव भाग मांक १६ मधील गंगानगर येथील आदश िम  मंडळाचे गणेश मं दर 
प रसरातील चौकाला आदश गणपती चौक असे नामकरण करणेत यावे.  
  वरील माण ेऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम य ेदाखल क न घे यात आल.े  
ठराव मांक  : २३        िवषय  मांक : १ 
दनांक         : १३/७/२०१६       िवभाग          :    
सुचक           : मा.  आर एस कुमार                अनुमोदक       :  मा.  भालेराव ितभा  
                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  :  २४                                                           िवषय मांक  :  २    
दनांक         : १३/७/२०१६             िवभाग          :   
सुचक          :  मा. सुजाता टेकवडे                                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 
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ठराव मांक  :  २५                                                             िवषय  मांक :  ३   
दनांक :         १३/७/२०१६                िवभाग          :  

सुचक :         मा.  ितभा  भालेराव                         अनुमोदक     : मा. आर एस कुमार   

      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   : २६                                                       िवषय मांक   : ४ 
दनांक          : १३/७/२०१६                                          िवभाग         :   
सूचक           :  मा. ितभा भालेराव         अनुमोदक      : मा. सुमन नेटके  
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. 

----- 
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ठराव मांक   : २७                                                         िवषय मांक : ५ 
दनांक          : १३/७/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  आर एस कुमार                     अनुमोदक      : मा. भालेराव ितभा 
 संदभ :-  मा. सिवता साळंुके, नगरसद या  यांचा दनांक  १५/६/२०१६ रोजीचा ताव. 
 
 भाग मांक २७  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 करण े 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.  

----- 
 
ठराव मांक   : २८                                                         िवषय मांक : ६ 
दनांक          : १३/७/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  भालेराव ितभा                    अनुमोदक      : मा. िनलेश पाढंरकर 
 
 संदभ :-  स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव   
 
           आकुड  गाव . . १६ म य े कै. पांडुरंग काळभोर सभागृह असून तेथे आता िवभागीय 
करसंकलन कायालय झाल ेअसून ते नाग रकांना सापडत नसलेने  मा ती मंदीर चौक, नवनाथ चौक, 
िशवश  चौक पुढे जगताप वाडा या ठकाणी करसंकलन  ऑ फसकडे अस े दशादशक फलक लावणेस  
मा यता दे यात येत आह.े  

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

ठराव मांक   : २९                                                         िवषय मांक : ७ 
दनांक          : १३/७/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  भालेराव ितभा                    अनुमोदक      : मा. िनलेश पाढंरकर 
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 संदभ :-  स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव   
          आकुड  गाव भाग मांक १६ येथे गणेश हीजन येथे न ाने सु  कर यात आलेल े डांगण [ 
आ. . १७१ ] याला कै. िनवृ ी भालेराव डांगण असे नाव देणेस  मा यता दे यात येत आह.े  

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

 
ठराव मांक   : ३०                                                         िवषय मांक : ८ 
दनांक          : १३/७/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  भालेराव ितभा                    अनुमोदक      : मा. िनलेश पांढरकर 
 
 संदभ :-  स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव   
           आकुड  गाव भाग मांक १६ म ये  नवीन ल े ाऊंड तयार करणेसाठी कोठेही शासक य 
रझ हशन  नाही. यामुळे वॉडात येणा-या दळवीनगर आकुड  पुलाजवळील जागेतून १८ मी. डी.पी. 
रोड असून याम ये दोन ते अडीच एकर जागा ही ाय हेट मालक ची असून याचा स ह नंबर 173 
आह.े  या जागेत बेकायदा लाकडाची वखार असून  ती जागा ३७/१ खाली रझ हशन  टाकून आरि त 
करणसे मा यता देणेकामी सभावृ ांत कायम  हो याची वाट न पाहता  नजीकचे मा. शहर सुधारणा 
सिमतीमाफत मा. महापािलका सभेपुढे मा यतेकामी पाठिवणसे  मा यता दे यात येत आह े .  

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

 
ठराव मांक   : ३१                                                         िवषय मांक : ९ 
दनांक          : १३/७/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  भालेराव ितभा                    अनुमोदक      : मा. िनलेश पांढरकर 
 
 संदभ :-  स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव   

भाग मांक १६  आकुड  गावाम य े मिहलांसाठी एक ही व छतागृह नस याने   कै. वसंत दादा 
पाटील शाळे या भती या बाहेर  मिहलांसाठी व छतागृह बांध यास मा यता दे यात येत आह े.   

ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

ठराव मांक   : ३२                                                         िवषय मांक : १० 
दनांक          : १३/७/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  भालेराव ितभा                    अनुमोदक      : मा. िनलेश पांढरकर 
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 संदभ :-  स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव   
            भाग मांक १६ आकुड गाव येथे कै. पांडुरंग काळभोर सभागृह असून तेथ े नवीन ये  
नाग रक िवरंगुळा क  होत आह.े  सदर िवरंगुळा क ास कै. िनवृ ीबुवा भालेराव ये  नाग रक 
िवरंगुळा क  असे नामकरण करणेस मा यता  दे यात येत आह े.  

ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

 
ठराव मांक   : ३३                                                         िवषय मांक : ११ 
दनांक          : १३/७/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  भालेराव ितभा                    अनुमोदक      : मा. िनलेश पांढरकर 
 
 संदभ :-  स मा. सद या,  ितभा ाने र भालेराव  यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव   
          भाग मांक १६ आकुड गाव येथे अनेक वषापासून आकुड  सूतीगृह णालय आह.े  वरील 
हॉि पटलसाठी गावचे दानशूर कै. केशव नामाजी पाटील यांनी महापािलकेस वत:ची १० गुंठे जागा 
मोफत दली असून सदर  हॉि पटलचे नामकरण यां या मातो ी कै. िगताबाई नामाजी काळभोर 
पाटील असे करणेस  मा यता  दे यात येत आह े.  

ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

ठराव मांक   : ३४                                                         िवषय मांक : १२ 
दनांक          : १३/७/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा. िनलेश पांढरकर                       अनुमोदक      : मा. भालेराव ितभा  
 
 संदभ :- मा. िनलेश पांढरकर , अ य , अ भाग सिमती   यांचा द. १३/७/२०१६ चा ताव   
     भाग मांक १६ आकुड  गावठाण मधील र ते/ चौक इ. चे खालील माण े नामकरण करणसे 
मा यता देणेत येत आह.े  
1. आकुड  गाव भाग मांक १६ येथे गणेश ि हजन या ठकाणी न ाने सु  कर यात आले या 
उदयानाला [ आर ण माकं १७१ ] कै. तूळसाआई पांढरकर उदयान असे नामकरण करण.े 
2.  आकुड  गाव भाग मांक १६ गंगानगर येथील गगनिगरी ापारी संकुलाचे नावाम य ेबदल क न 
या ठकाणी कै. कैलास शंकरराव पांढरकर ापारी संकुल असे नामकरण करणेत करण.े 

3. आकुड  गाव भाग मांक १६ मधील गंगानगर येथील आदश िम  मंडळाचे गणेश मं दर 
प रसरातील चौकाला आदश गणपती चौक असे नामकरण करण.े  

ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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 वरील माण ेअ भाग सिमती या मािसक सभेचे कामकाज होऊन  मा.सभापती यांनी तुत 
ची  सभा संपलेचे जाहीर केले. 
 
                   सही/-               
                                                                           ( िनलेश शंकरराव पांढरकर ) 

                                            सभापती 
                                       अ भाग सिमती 

. अ ेका /११/कािव/३०८/२०१६ 
 दनांक :   २/८/२०१६  
 
                      सही/- 
                                                                                      शासन अिधकारी तथा 

                                     सिचव (सभाशाखा) 
                        अ भाग सिमती 
ित, 
सव संबंिधत िवभाग  


