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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . ४ 

सभावृ ांत  
 

दनांक :-  ०७/६/२०१६            वेळ :- द.ु १२.३०  वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा मंगळवार दनांक 
०७/०६/२०१६ रोजी द.ु १२.३० 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.सुयवंशी आशा ाने र   अ य ा  
२. मा.शमीम पठाण     
३. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
४. मा.को-हाळे अनंत सुभाष      
५. मा.िवमलताई जगताप 
६. मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा 
७. मा.झामाबाई बाळासाहेब बारणे  
८. मा.माया संतोष बारणे  
९. मा..पवार यमुनाताई रमणनाना 
१०. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक  रमेश 
११. मा. वाती मयुर कलाटे  
१२. मा.शरद मािणकचंद लुणावत   वीकृत सद य  
१३. मा.गोर  दशरथ पाषाणकर   वीकृत सद य     
 

यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 मा.सुभाष माछरे  – ेि य अिधकारी ,मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,     
मा..रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग ,  मा. कशोरी नलावडे – वैदय कय अिधकारी , 
 वैदय कय िवभाग थेरगांव, मा.फ ले िवदयाधर – वैदय कय अिधकारी तालेरा णालय , चचवड  
मा.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, मा.एन.आर. नबाळकर  – 
उपअिभयंता थाप य, मा.सं या वाघ, उपअिभयंता , थाप य,  मा.राज  डंुबरे – उपअिभयंता जलिनसारण िवभाग, 
मा.एन.आर.रोिहला – बांधकाम परवानगी  व अनािधकृत बांधकाम िनयं ण  िवभाग,  मा.एम.एम.इनामदार, 
लेखािधकारी , ब े ीय कायालय , मा.के.डी.दरवडे , सहा.आरो यािधकारी, ी. ही.बी.नेमाणे – कायालयीन अिध क 
तथा अित मण मुख ब े ीय कायालय , मा.एस.के.माळी – आरो य िन र क , पशुवैदय कय िवभाग, मा.गणेश 
देशपांडे, मु य आरो य िन र क  इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  आशा ाने र सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे 
कामकाजास सु वात  केली.   
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अ) तदनंतर मागील  कायपि का . १३,  द. १६/३/२०१६  रोजीचा सभावृ ांत   व    कायपि का मांक 
३, दनांक  १२/५/२०१६  रोजी 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 .४. ी छ पती  िशवाजी महाराज चौकातून तालेरा हॉ पीटलकडे जाणा-या र यावर सात  

      ग या असून, या ग यांना ग ली .१, ग ली .२ या प दतीने मांक दे याकामी या  
      तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा. अनंत को-हाळे यांचा ताव . 

 
िवषय .५ औध – रावेत बीआरटी मागावरील काळेवाडी फाटा येथील ी नानासाहेब धमािधकारी  

     पुलाखाली दैनं दन वहारासाठी नागरीकांची खुप वदळ चालु असते. परंतु सदर ठकाणी  
     मुतारीची गैरसोय असून, नागरीकां या सोयीसाठी सदर पुलाखाली ीया व पु षासाठी  
     व छतागृह मुतारी बांधणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.िवमल    
     जगताप यांचा ताव.. 

 
िवषय .६  चचवड ी मोरया गोसावी मं दरालगत पयटन िवकास आराखडा अंतगत सुशोभीकरणाचे  

    काम सु  आहे व ते अंितम ट याम ये आह.े या ठकाणी र याम ये दोन व छतागृहे (दोन  
    मुतारी फायबर) आहेत यांची दुगधी मुळे र यांना ये जा करणा-यांना ास सहन करावा  
    लागतो. नागरीकां या त ारी देखील आहेत. तरी मुतारी काढून टाकून या शेजारील पं पग  
    टेशन येथे थलांतरीत क न मिहला व पु षांसाठी वतं  व छता गृहे बांध याकामी या  
    तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन यांचा ताव. 

 
िवषय .७ पपरी चचवड महानगरपािलकेचा चचवड येथे संिगत वग चचवड शाखा या नावाने  
               शा ो  गायन हम िनयम व तबला यांचा वग चालतो   तरी या संगीत वगास पंडीत पदमाकर     
               कुलकण  संगीत वग चचवड असे नांव दे यात यावे व कला े ातील अ यासक व मा यवरांची  
               आह.े सबब सदर या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अि नी चचवडेपाटील  
               यांचा ताव. 
 
िवषय .८ द.१६/३/२०१६ रोजी ठराव मांक ९२, म ये चचवडेनगर येथील दगडोबा चौका या पुढील  
               व संक प गाडन चौका या खालील बाजुस कै.तुकाराम बाळाजी चचवडेनगर (पाटील) चौक  
               असे नामकरणा या तावास मा यता दे यात आलेली आह.े सदर ठरावात कै.तुकाराम  
               बाळाजी चचवडे (पाटील) ऐवजी कै.तुकाराम बाळाजी चचवडे (पोलीस पाटील) अशी दु ती  
               करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे मा.शमीम पठाण यांचा ताव. 
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िवषय .९ पपरी चचवड शहरात अितशय मोजके STP लॉ ट कायाि वत आहेत. वाकड आिण  
     आजुबाजु या भागात एकही STP लॉ ट  नाही. सदयि थतीला थेरगांव, ताथवडे, वाकड या  
     भागातील सव सांडपाणी भागातील मुळा नदीत सोडले जाते. यामुळे दुषणाचा ही धोका  
     उदभवतो आह.े मुळा नदी वाकड गावापासून ध पयत स यातरी ितचे नैस गक सौदय जपुन  
     आह.े वाकड भाग हा े फळाने मोठा असून येणा-या काळात याची लोकसं याही झपाटयाने  
     वाढत जाणार आह.े हया सव बाब चा िवचार क न आ ही आम या कुटंूबातील स ह  
     नं.२६५/२/३/४ मधील १ एकर ४ गुंठे जागा नदी कनारी उपलब्   ध क न दे यास तयार  
     आहोत व या जागेवर STP लॉ ट उभा कर यासंदभात तातडीने कायवाही कर याकामी या  
     तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.सौ. वाती कलाटे यांचा ताव.  

 
िवषय .१० भाग मांक २१ मधील अ पुणा हॉटेल ते चाफेकर चौकाकडे जाणा-या र यास सािह यर   
               आ णाभाऊ साठे माग असे नामकरण करणस तसेच सदर नावाचा बोड अ पुणा हॉटेल या  
               जवळ लावणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.शमीम पठाण यांचा  
 
ठराव . ९              िवषय . १ 
दनांक ७/६/२०१६       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.शमीम पठाण          अनुमोदक: मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा       
संदभ :- मा.झामाबाई बारणे यांचा १७/६/२०१५ रोजीचा ताव  

थेरगांव येथील स.नं.२२/५ मधील े  १ हे टर ०० आर या िमळकतीचा आगाऊ  ताबा   पपरी 
चचवड मनपास अ, ब प ा दारे  या जमीन      मालका या मालक ची जमीन यांनी  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 करण े 

िवषय मांक १ चा  िवचार पुढील मिह या या करणेत यावा. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . १०              िवषय . २ 
दनांक ७/६/२०१६       िवभाग – . मनपा वाहतुक िवभाग  

सुचक :  मा.अनंत को-हाळे           अनुमोदक: मा. िवनायक गायकवाड     
संदभ :- मा.अनंत को-हाळे यांचा  दनांक १२/५/२०१६ रोजीचा ताव. 

चचवड पपरी  लकरोडवर हेरीटेज लॉझा ते ब भाग कायालय मेन गेट पयत चार चाक  व दोन 
चाक   गाडयांमुळे वाहतुक ला अडथळा िनमाण होत असून, नागरीकांना चंड ासाला सामोरे जावे लागत 
आह.े   तसेच अपघाताचे माण वाढले आहे तरी या र याचे दो ही बाजूस नो पा कग झोन करावा कवा 
सम िवषम तारखेस  पा कगची आखणी करावी व यास शासक य मा यता देवनू वाहतुक िवभागास 
सुचना कर याकामीचा  िवषय  रदद करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ११              िवषय . ३ 
द.   ७/६/२०१६       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय व  

                                                                                          बीआरटीएस िवभाग   
सुचक :  मा.शमीम पठाण            अनुमोदक: मा. िवमलताई जगताप       

संदभ :- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .ब /ेसभा/२/कािव/२३६/२०१६,  
           दनांक ४/६/२०१६ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक ५१ बेल ठकानगरमधील ल मणनगर येथील (गुजरनगर / गणेशनगर) सबवेस 
मा. भाग सिमती ठराव .६, दनांक १८/६/२०१४, अ वये कै.नागु ाऊ गितराम बारणे असे नामकरण 
करणेचा ठराव मंजूर करणेत आला होता. सदर ठराव रदद क न सिमती ठराव .२९, द.३०/१/२०१५, 
अ वये कै.नागुभाऊ गितराम बारणे असा मंजूर करणेत आलेला ठराव (ठराव .६, दनांक १८/६/२०१४,) 
रदद क न सदर सबवेला  कै.नरहरी नामदेव गुजर, गुजरनगर थेरगांव असे नामकरण करणेस मा यता देणेत 
आलेली आह.े तदनंतर  ठराव .९, द.१७/६/२०१५ नुसार सदर सबवेस कै.नरहरीनामदेव गुजर , 
गुजरनगर थेरगांव असा ठराव (ठराव .२९, द.३०/१/२०१५,) मंजूर करणेत आला होता. याचबरोबर 
या सबवेचे कै.पंडीत तुकाराम गुजर, गुजरनगर थेरगांव असे नामकरण करणेस मा यता आह.े या माणे 

मनपा संबंधीत िवभाग मा.कायकारी अिभयंता थाप य  बीआरटीएस यांना प  माकं 
ब ेका/२/सभा/कािव/ २०८  /२०१६ दनांक ९/५/२०१६ अ वये ठरावाची त प ासोबत जोडून पुढील 
यो य या कायवाहीसाठी पाठिव यात आलेले आह.े   

परंतु स मा.सद य सौ.झामाबाई बारण,े ी.िनलेश बारण,े सौ.िवमलताई जगताप, ी.संपत पवार 
व ि वकृत सद य ी.गोर  पाषाणकर यांनी मा.आयु  यांना दनांक १७/५/२०१६ रोजीचे अजानुसार 
मा. भाग सिमतीने वरील माणे ती हीही मांकांचे केलेले मंजूर ठराव रदद क न भाग .५१ 
बेल ठकानगरमधील ल मणनगर येथील (गुजरनगर / गणेशनगर) सबवेस गुजरनगर असे नांव देणेबाबत 
मा यता िमळावी व तसा ठराव मंजूर होणेकामी आिण मा. भाग सिमतीम ये गुजरनगर सबवे या नावाचा  
ठराव मंजूर होईपयत कवा मा.ब भाग सिमतीम ये यो य तो िनणय होईपयत मा.ब भाग सिमती ठराव 

.९, दनांक १७/६/२०१५ रोजी या ठरावाची  तोपयत अंमलबजावणी  न करता थिगती दयावी . सदर 
तावावर सांगोपांग चचा होवून ,हात वर क न  मतदान घे यात आल.े सदर मतदानात ठरावा या बाजूने 

९ मते व ठरावा या िव द १  मत पडल.े यानुसार मा.अ य  यांनी  मा.ब भाग सिमतीम ये यासंबंधी 
पुव  मंजूर केलेले ठराव रदद क न,  भाग .५१ बेल ठकानगरमधील ल मणनगर येथील (गुजरनगर / 
गणेशनगर) सबवेस गुजरनगर असे नांव देणकेामीचा ठराव ब मताने मंजूर कर यात आला अस याचे कट 
केल.े या माणे सवानुमते सदर या  ठरावास   मा यता देणेत येत आह.े    

  सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . १२              िवषय . ४ 
दनांक ७/६/२०१६        िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.अनंत को-हाळे            अनुमोदक: मा संपत  पवार    
संदभ :- मा.अनंत को-हाळे यांचा दनांक ७/६/२०१६ रोजीचा ताव .. 

  ी छ पती  िशवाजी महाराज चौकातून तालेरा हॉ पीटलकडे जाणा-या र यावर सात ग या 
असून, या ग यांना ग ली .१, ग ली .२ या प दतीने मांक दे याकामी या तावास मा यता देणेत 
येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
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ठराव . १३              िवषय . ५ 
दनांक ७/६/२०१६        िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.िवमल जगताप            अनुमोदक: मा संपत  पवार    
संदभ :- मा.िवमलताई जगताप  यांचा दनांक ७/६/२०१६ रोजीचा ताव .. 

औध – रावेत बीआरटी मागावरील काळेवाडी फाटा येथील  नानासाहेब धमािधकारी पुलाखाली 
दैनं दन वहारासाठी नागरीकांची खुप वदळ चालु असते. परंतु सदर ठकाणी मुतारीची गैरसोय असून, 
नागरीकां या सोयीसाठी सदर पुलाखाली ीया व पु षासाठी व छतागृह / मुतारी बांधणेकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . १४              िवषय . ६ 
दनांक ७/६/२०१६        िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.अि नी चचवडेपाटील           अनुमोदक: मा वाती कलाटे     
संदभ :- मा.अि नी चचवडेपाटील यांचा दनांक ७/६/२०१६ रोजीचा ताव . 

 चचवड ी मोरया गोसावी मं दरालगत पयटन िवकास आराखडा अंतगत सुशोभीकरणाचे काम 
सु  आहे व ते अंितम ट याम ये आह.े या ठकाणी र याम ये दोन व छतागृहे (दोन मुतारी फायबर) आहेत 
यांची दुगधी मुळे र यांना ये जा करणा-यांना ास सहन करावा लागतो. नागरीकां या त ारी देखील 

आहेत. तरी मुतारी काढून टाकून या शेजारील पं पग टेशन येथे थलांतरीत क न  आव यकतेनुसार 
मिहला व पु षांसाठी वतं  व छता गृहे बांध याकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

  सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . १५              िवषय . ७ 
दनांक ७/६/२०१६        िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.अि नी चचवडेपाटील           अनुमोदक: मा वाती कलाटे     
संदभ :- मा.अि नी चचवडेपाटील यांचा दनांक ७/६/२०१६ रोजीचा ताव 

 पपरी चचवड महानगरपािलकेचा चचवड येथे संिगत वग चचवड शाखा या नावाने शा ो  
गायन हम िनयम व तबला यांचा वग चालतो   तरी या संगीत वगास पंडीत पदमाकर  कुलकण  संगीत वग 
चचवड असे नावं दे यात यावे व अशी मागणी संगीत व कला े ातील अ यासक व मा यवरांची आह.े 

सबब सदर या तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
ठराव . १६              िवषय . ८ 
दनांक ७/६/२०१६        िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.शमीम पठाण             अनुमोदक: मा सौ.अि नी चचवडेपाटील      
संदभ :- मा.शमीम पठाण  यांचा दनांक ७/६/२०१६ रोजीचा ताव 

 द.१६/३/२०१६ रोजी ठराव मांक ९२, म ये चचवडेनगर येथील दगडोबा चौका या पुढील व 
संक प गाडन चौका या खालील बाजुस कै.तुकाराम बाळाजी चचवडेनगर (पाटील) चौक असे 
नामकरणा या तावास मा यता दे यात आलेली आह.े सदर ठरावात कै.तुकाराम बाळाजी चचवडे 
(पाटील) ऐवजी कै.तुकाराम बाळाजी चचवडे (पोलीस पाटील) अशी दु ती करणेकामी या तावास 
मा यता देणते येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . १७              िवषय . ९ 
दनांक ७/६/२०१६        िवभाग – १.  नगररचना व  िवकास िवभाग  

              २. पा.पु. व  जलिनसारण िवभाग    
सुचक :  मा. वाती कलाटे             अनुमोदक: मा अि नी चचवडेपाटील      

संदभ :- मा. वाती कलाटे यांचा दनांक ७/६/२०१६ रोजीचा ताव 
 पपरी चचवड शहरात अितशय मोजके STP लॉ ट  कायाि वत आहेत. वाकड आिण 

आजुबाजु या भागात एकही STP लॉ ट नाही. सदयि थतीला थेरगांव, ताथवडे, वाकड या भागातील सव 
सांडपाणी भागातील मुळा नदीत सोडले जाते. यामुळे दुषाचाही धोका उदभवतो आह.े मुळा नदी वाकड 
गावापासून ध पयत स यातरी ितचे नैस गक सौदय जपुन आह.े वाकड भाग हा े फळाने मोठा असून 
येणा-या काळात याची लोकसं याही झपाटयाने वाढत जाणार आह.े हया सव बाब चा िवचार क न आ ही 
आम या कुटंूबातील स ह नं.२६५/२/३/४ मधील १ एकर ४ गुंठे जागा नदी कनारी उपल ध क न दे यास 
तयार आहोत व या जागेवर STP लॉ ट  उभा कर यासंदभात तातडीने कायवाही कर याकामी या 

तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  

 
ठराव . १८              िवषय . १० 
दनांक ७/६/२०१६        िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.शमीम पठाण             अनुमोदक: मा झामाबाई बारणे      
संदभ :- मा.शमीम पठाण  यांचा दनांक ७/६/२०१६ रोजीचा ताव 

 भाग मांक २१ मधील अ पुणा हॉटेल ते चाफेकर चौकाकडे जाणा-या र यास सािह यर   
आ णाभाऊ साठे माग असे नामकरण करणसे तसेच सदर नावाचा बोड अ पुणा हॉटेल या जवळ 
लावणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा. सुयवंशी आशा ाने र यांनी सव उपि थतांचे आभार मानून सभा 
संप याचे जािहर केल.े  

         सही/- 
[सुयवंशी आशा ाने र] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/  २८२ /२०१६. 
दनांक :  ११ /  ०७  /२०१६         सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


