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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . ५  

सभावृ ांत  
दनांक :-  १९/८/२०१५            वेळ :- द.ु १२.१५  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१९/८/२०१५ रोजी द.ु १२.१५ 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.को-हाळे अनंत सुभाष 
७. मा. िशदे  िशतल उफ िवजय गोरख  
८. मा.साबळे छाया जग ाथ  
९. मा.जगताप िवमलताई सुरेश  
१०. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
११. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब    
१२. मा.ओ हाळ शेखर अशोक  
१३. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१४. मा.कलाटे वाती मयूर  
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.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , 
मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता थाप य, मा.सं या वाघ, उपअिभयंता , थाप य  मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, 
थाप य, मा.भाऊसाहेब साबळे – उपअिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग,  मा.बोरावके डी.एच - उपअिभयंता, पाणीपुरवठा 

िवभाग, मा.सुधाकर कुदळे – उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग,  ीम.पाठक ए.ए. - उपअिभयंता, झोिनपु िवभाग, 
मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी,  ी.जी.एस.देशपांडे – मु य आरो य िन र क,  इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे 
कामकाजास सु वात  केली.  
तदनंतर मा.शमीम पठाण यांनी पुढील माणे सुचना मांडली  

आज या भाग सिमतीम ये भारताचे माजी रा पती व भारतर  डॉ.ए.पी.जे.अ दुल कलाम व 
िबहारचे व केरळचे माजी रा यपाल रा.सु.गवई यांचे द:ुखद िनधन झालेने तसेच रा पती णव मुखज  
यां या प ी व मा.महापौर शकुतला धराडे यां या  सासु यांचे द:ुखद िनधन झालेने यांना दाजंली वाहणेत 
यावी.  
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सदर सुचनेस मा.झामाबाई बारणे यांनी अनुमोदन दल.े 
या माणे दोन िमिनटे उभे रा न दाजंली वाहणेत येवून तदनंतर मा. सभा य  अॅड. चचवडे 

सं दप गुलाबराव यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास सु वात  केली.  
अ) तदनंतर मागील कायपि का . ४,  द. १५/७/२०१५ रोजी झाले 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 मांक ३ पपरी चचवड लकरोड येथील सव ध मय मशान भुमीमधील मु लीम दफन  भुमी यांस  
          कै.फक र भाई पानसरे असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार  
          करण.े 

 
िवषय मांक ४ भाग मांक ५२ मधील नामफलक बोड लावणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  

          िवचार करणे  
 
िवषय मांक ५ भाग मांक ५२ स.नं.१०७ चा ३/२ हा भाग खाणपडने ापलेले आहे परंतु सदर स.नं.  

हा खाणपड असूनही आर झोन करणेत आलेला आह.े तो आर झोन रदद करणेकामी व तो                                               
भाग खाणपड ठेवणेकामी आिण पयटन हणून आर ीत करणेत येवून िवकिसत 
करणेकामी या  तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  

 
िवषय मांक ६  पुला या खांबाना युरल करण,े िवदयुत रोषणाई करणे  व चौकाचे सुशोभीकरण  
                      करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ७ भाग मांक ५३ वाकड येथील भुमकर व ती चौकास क तुरी चौक असे नांव         
                     देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ८ ताथवडे नबाळकरनगर येथील बी.आर.टी.बस टॉपला नबाळकरनगर बस टॉप असे नांव  
                     देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ९ भाग मांक ५३ वाकड येथे िगनीज व ड रेकॉड २०१३ ी महादेव ीपती भुजबळ असे      
                     नामफलक बसिवणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करण े
 
िवषय मांक १०  भाग मांक २० वा हेकरवाडी ते चापेकर चौक र याव न उजवीकडे िबला  
               हॉ पीटलकडे जाणा-या चौकास ी.नामदेव महाराज  माग असे नांव देणेकामी या  
                         तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय माकं ११ मौजे-वाकड येथील भुजबळ चौकाजवळील स.नं.१६४  ला ी छ पती  िशवाजी  

             महाराज चौक असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
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ठराव . २८              िवषय . १ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. झामाबाई बारणे        अनुमोदक: मा. वाती कलाटे     
संदभ :- मा. झामाबाई बारण े यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव. 
िवषय :- 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 करणे  
  िवषय मांक १ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत  यावा 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
. 

ठराव . २९              िवषय . २ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.िवनायक गायकवाड         अनुमोदक: मा. िवमलताई जगताप         
संदभ :- मा. िवनायक गायकवाड  यांचा दनांक १७/७/२०१५ रोजीचा ताव. 

 मा.कायकारी अिभयंता थाप य यांचेकडील प  मांक था/ब /काअ//१३/१६५/२०१५, दनांक 
१९/८/२०१५ अ वये मौजे-वाकड येथील भुजबळ चौकाजवळील व स ह नंबर १६४ येथील न ाने 
िवकसीत झाललेा सब व े मनपाने  िवकसीत केलेला  नाही. तसेच सदर बस वे ची जागा मनपा या 
मालक ची नाही. सबब मौजे वाकड येथील भुजबळ चौकाजवळील स.नं.१६४ येथील न ाने िवकसीत 
झाले या सबवेला  कै.गो वद नारायण भंडारे  चौक असे नामकरण करणकेामीचा ताव फेटाळ यात येत 
आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ३०              िवषय . ३ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग –  १)  थाप य ब े ीय कायालय 

                                                                                          २)  वैदय कय िवभाग 
सुचक :  मा. छाया साबळे         अनुमोदक: मा. िवनायक गायकवाड     

संदभ :- मा.छाया साबळे  दनांक  १९/८/२०१५ रोजीचा ताव. 
 पपरी चचवड लक रोड येथील सव ध मय मशान भुमी मधील मु लीम बांधवांची मशान, 
दफन भूमी यांस कै.फ करभाई पानसरे असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता पुढील कायवाही करणेस  मा यता देणेत येत आह.े  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ३१              िवषय . ४ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. यमुनाताई पवार         अनुमोदक: मा. अनंत को-हाळे     
संदभ :- मा. यमुनाताई पवार यांचा दनांक १४/८/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक ५२ ताथवडे-पुनावळे मधील नागरीकां या मागणीनुसार पुढे नमुद केले माणे १) 
सोनवणे व ती-१, २) सोनवणे व ती-२, ३) गजानन कॉलनी, ४) शारदा कॉलनी, ५) साई कॉलनी, ६) 
पाटील व ती, ७) िस दाथ कॉलनी, ८) ल ढे व ती असे कॉलनी / व त ची नांवे असून, सदर नामफलक बोड 
बसिवणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  
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सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव . ३२              िवषय . ५ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग – १)  नगररचना  व  िवकास िवभाग 

          २)  थाप य मु यालय 
सुचक :  मा. शेखर ओ हाळ         अनुमोदक: मा. िवजय  गोरख शदे     

संदभ :- मा. शेखर ओ हाळ   यांचा दनांक १९/८/२०१५ रोजीचा ताव. 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग मांक ५२ हददीम य े स्  .न.१०७ चा ३/२ हा भाग 
खाणपडने ापलेला आह.े परंतु सदर स ह नंबर हा खाणपड असूनही आर झोन करणेत आलेला आह.े तो 
आर झोन रदद करणेत यावा व तो भाग खाणपडच ठेवणेत यावा. सदर भाग हा भाग मांक ५२ पुनावळे 
ताथवडेम ये येत आह.े  

तरी सदर खाणपड भाग हा पयटन हणनू आर ीत करणेत यावा. सदर भागात तसेच बोट ग 
लब, बड हॅली माणे िवकसीत करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत यआह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ३३              िवषय . ६ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग – १) थाप य  ब े ीय कायालय 

           २)  िवदयुत ब े ीय कायारलय 
सुचक :  मा. शमीम पठाण         अनुमोदक: मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव 

संदभ :- मा. शमीम पठाण   यांचा दनांक १९/८/२०१५ रोजीचा ताव. 
 चचवड चापेकर चौकातील गोल  िपलस (खांब) भोवती ांतीवीर चापेकर बंधु या ांती 
कायातील िनवडक घटनांचे िच ण करणारे युरल तयार  करणे  तसेच िवदयुत रोषणाई व संर क कठडे 
तयार क न चौकाचे सुशोभीकरण वरीत करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता यावर पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ३४              िवषय . ७ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड   अनुमोदक: मा. अनंत को-हाळे       
संदभ :- मा. िवनय उफ िवनायक गायकवाड यांचा द.१९/८/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक ५३ वाकड येथील स.नं.३४ भुमकर व ती चौकास क तुरी चौक असे नांव 
देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ३५       िवषय . ८ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग – १)   बी.आर.टी.एस. िवभाग 

    २)  पीएमपीएल िवभाग 
   ३) थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.आि नी गजानन चचवडेपाटील     अनुमोदक: मा. िनलेश बारणे        
संदभ :- मा. आि नी गजानन चचवडेपाटील यांचा द. १९/८/२०१५  
           रोजीचा ताव. 

 ताथवडे नबाळकरनगर रघुनंदन मंगल कायालय समोरील बी.आर.टी.बस टॉपला नबाळकरनगर 
बस टॉप असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ३६              िवषय . ९ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड    अनुमोदक: मा. अनंत को-हाळे        
संदभ :- मा. िवनय उफ िवनायक गायकवाड  यांचा द.१९/८/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक ५३ वाकड येथे िगनीज व ड रेकॉड २०१३ ी महादेव ीपती भुजबळ असे 
नामफलक (बोड) बसिवणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ३७              िवषय . १० 
द. १९/८/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.गणेश ल ढे          अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवंशी          
संदभ :- मा. भाऊसाहेब भोईर  यांचा दनांक १९/८/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक २० चचवडेनगर वा हेकरवाडी ते चापेकर चौक र याव न उजवीकडे िबला 
हा पीटलकडे जाणा-या चौकास अदयाप कोणतेही नामकरण करणेत आलेले नाही. तरी सदर चौकास ी 
संत नामदेव महाराज माग असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ३८              िवषय . ११ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. वाती कलाटे           अनुमोदक: मा. िनलेश बारणे           
संदभ :- मा. वाती कलाटे  यांचा दनांक १९/८/२०१५ रोजीचा ताव. 

 वाकड येथील भुजबळ चौकाजवळील स.नं.१६४ ही जागा ी. मोहन पांडुरंग कलाटे यां या 
मालक ची आहे परंतु या जागेला ी छ पती िशवाजी महाराज चौक असे नामकरण करणेकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आह.े 
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/१७२/२०१५. 
दनांक :   ११ /०९ /२०१५            

             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


