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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . १३ 
सभावृ ांत  

दनांक :-  २५/३/२०१५            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
२५/३/२०१५ रोजी द.ु १२.०० 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. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवशी आशा ाने र  
३. मा. शमीम पठाण  
४. मा.अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
६. मा.को-हाळे अनंत सुभाष 
७. मा. िशदे  िशतल उफ िवजय गोरख 
८. मा.गावडे जय ी वसंत  
९. मा.साबळे छाया जग ाथ   
१०. मा. जगताप िवमलताई सुरेश  
११. मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा  
१२. मा.बारणे िनलेश िहरामण 
१३. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब  
१४ मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश    
१५. मा.कलाटे वाती मयुर 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. सुभाष सावन माछरे  - . ेि य अिधकारी, मा.र व  जाधव -,. शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,   
मा. र व  दुधेकर - कायकारी अिभयंता, थाप य,  मा.रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, 
मा.एस.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता िवदयुत ,  मा. के.डी.फुटाणे - उप अिभयंता, थाप य, मा.एन.आर. नबाळकर – 
उपअिभयंता थाप य, मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, मा. ही.एन.देसल-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, 
मा.सुधाकर कुदळे – उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग मा.एम.एम.च हाण, उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग,  
,मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी, , मा.जे.एन.जानकार – सहा.आरो यािधकारी, मा.जी.एस.देशपांडे – मु य 
आरो य िन र क, मा. ही.ए शेलार – हॉ टीक चर सुपरवायझर, उदयान िवभाग, ी.आर.बी.चांदेरे, - उदयान 
सहा यक , उदयान िवभाग   इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 
सु वात  केली.  

अ) तदनंतर मागील कायपि का . १२,  दनांक  १८/२/२०१५, , २५/२/२०१५,  २/३/२०१५  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  चचवड पवनानगर बॅड मटन हॉल शेजारी न ाने तयार केले या  गाडनला गु वय –  
                      तुळशीराम तरोडे मृती उदयान असे नांव देणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत      
                      िवचार करण े
 
िवषय मांक  ३ चचवड येथील दश या िवधी घाटावरील ासपीठास जगदगु  ी संत तुकाराम  
                      महाराज ासपीठ असे नाव देणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ४ वाकड भाग मांक ५३ मधील िविवध र ते व लोकव यानंा नांव देणेबाबत या  
                      तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ५ चचवडगांव पडवळ आळी या ठकाणी ये  नागरीकांसाठी बस याची व था      
                     करणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ६  थेरगांव येथील काळेवाडी फाटा चौकातील नानासाहेब धमािधकारी  उडउण पुलाजवळ  
                      मिहला व पु षांसाठी व छता गृह बांधणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार  
                      करण े
 
िवषय मांक ७   चचवडेनगर मधील िव े र मं दरासमोरील र याला कमान  क न या कमानीस   
                      िगरीराज िव े र मंदीर  नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार  
                      करण े
 
िवषय मांक ८   चचवडगांवातील पावती उदयानाजवळील मुतारी काढून टाकणेबाबत या तावास  
                       मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ९  महािवतरणा या ओ हर हेड वायर अंडर ाऊंड करणेकामी मनपाने याचेकडून खोदाईचे  
                      पैसे घेवू नये  यासंबंधीचे  तावास मा यता देणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत  
                      िवचार करणे  
 
िवषय मांक  १० ब भाग िमट ग सभागृहाम ये छ पती  िशवाजी महाराजांचे तैल िच  लावणेकामी या  
                         तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे  
 
 िवषय मांक ११ पपरी भाजीमंडई येथील पुलाखालील आरो य कोठी व जुना जकात नाका येथील जागा  
                         ापा-यांना भाडे त वावर देणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करण े
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ठराव . ४०              िवषय . १ 
द. २५/३/२०१५              िवभाग  : थाप य –ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.यमुनाताई पवार          अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवशी   
संदभ :- मा.माया संतोष बारणे यांचा  द. ५/३/२०१५ रोजीचा ताव. 

  भाग मांक ५१ मधील कॉलनी यांना १)  िशवांकुर कॉलनी-पुरोहीत वीट होम मागे  २) 
आनंदबाग कॉलनी लेन नं.१  ३) आनंदबाग कॉलनी लेन नंबर २  नांव ेदे यासाठी  पाटया लावणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------ 
ठराव . ४१              िवषय . २ 
द. २५/३/२०१५              िवभाग  : १) थाप य  ब े ीय  

                                                                                                 कायालय, २)  थाप य  
                                                                                                 उदयान ३) उदयान िवभाग  
सुचक :  मा.आि नी गजानन  चचवडेपाटील     अनुमोदक: मा.अँड. सं दप चचवडे   

        संदभ :- मा.सौ.आि नी  गजानन चचवडेपाटील यांचा  द.२५/३/२०१५ रोजीचा ताव. 
  चचवड , पवनानगर बॅडिमटन हॉल शेजारील मोकळया जागेम ये उदयान िवभागामाफत न ाने  
उदयान िवकिसत कर यात आलेले आह.े यांस गु वय – तुळशीराम तरोडे मृती उदयान असे नाव 
देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता वरीत कायवाही 
करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------ 
ठराव . ४२      िवषय . ३ 
द. २५/३/२०१५                 िवभाग  :  १) थाप य  ब े ीय कायालय   

                                                                                            २) वैदय कय  
सुचक :  मा.आि नी गजानन  चचवडेपाटील     अनुमोदक: मा.अँड. सं दप चचवडे     

        संदभ :- मा.सौ.आि नी  गजानन चचवडेपाटील यांचा  द.२५/३/२०१५ रोजीचा ताव. 
  चचवड येथे दश या िवधी घाटावर धा मक व आ याि मक वचने होत असतात. याकरीता 
बांधले या ासपीठास जगदगु  ी संत तुकाराम महाराज ासपीठ असे नांव दे याकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आह.े सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता वरीत  कायवाही करणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------ 
ठराव . ४३              िवषय . ४ 
द. २५/३/२०१५              िवभाग  : थाप य – ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा.िवनय उफ िवनायक रमेश गायकवाड     अनुमोदक: मा. अँड. सं दप चचवडे   
  संदभ :-  मा.िवनायक गायकवाड यांचा दनांक २५/३/२०१५ रोजीचा ताव 
 भाग मांक ५३ वाकड मधील असले या र याना व लोकव यांना खालील माणे नांवे दे यात 
यावीत. १)  मनोहर पाक ते िश वाजी चौक ते वाकड रोड या र याला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर माग असे 
नांव देणेस २) पोलीस वसाहतला जाणा-या र याला शहीद अशोक कामठे माग असे नांव देणेस ३) 
स.नं.१५३/१ ब/२ मधील असणा-या  टप-टॉप हॉटेल या पाठीमागील बाजूस  भंडारी इ टेट असे नांव 
देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  
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सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.      
     ------ 
ठराव . ४४              िवषय . ५ 
द. २५/३/२०१५              िवभाग  : थाप य   ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. अँड. सं दप चचवडे      अनुमोदक: मा. िवनायक गायकवाड    
संदभ :-  मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा द.२५/३/२०१५ रोजीचा ताव 

चचवडगांव पडवळ आळी या ठकाणी आरो य िवभागाचे ऑफ स याजवळ मोकळी जागा असून  
या ठकाणी बाजूचे काही नागरीक कचरा टाकतात तसेच या जागेवर अित मण देखील हो याची श यता 
आहे तरी सदर ठकाणी या भागातील ये  नागरीकांसाठी बस याची व था करावी व या ठकाणी 
वाचनालय कर यात यावे जेणेक न तो भाग व छ राहील.  

सबब लवकरात लवकर याठीकाणी सुशोभीकरण करणेस व नागरीकांना बस याची  
व था करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य  
-------- 

ठराव . ४५              िवषय . ६ 
द. २५/३/२०१५              िवभाग  : थाप य  ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा. वमल सुरेश जगताप     अनुमोदक: मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार     
संदभ :-  मा.िवमल सुरेश जगताप  यांचा दनांक २५/३/२०१५ रोजीचा ताव 

 थेरगांव येथील काळेवाडी फाटा चौकातील नानासाहेब धमाधीकारी उडडाण पुलाखाली 
दवस दवस खुप रहदारी वाढत असून, नागरीकांची खुप वदळ असते. सदर ठकाणी व छता गृहाची 

आव यकता असून मिहलांसाठी व पु षांसाठी व छता गृह करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत 
आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------     
ठराव . ४६              िवषय . ७ 
द. २५/३/२०१५              िवभाग  : थाप य  ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा. आशा ाने वर  सुयवशी       अनुमोदक: मा. जय ी वसंत गावडे     
संदभ :-  मा. आशा ाने र सुयवशी  यांचा दनांक २५/३/२०१५ रोजीचा ताव 

 चचवडेनगर मधील िव े र मं दरासमोरील र याला कमान क न या कमानीस िगरीराज 
िव े र  मं दर असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
     -----   
ठराव . ४७              िवषय . ८ 
द. २५/३/२०१५              िवभाग  : थाप य  ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.अँड. सं दप चचवडे      अनुमोदक: मा. िवनायक गायकवाड    
संदभ :-  मा.अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा दनांक २५/३/२०१५ रोजीचा ताव 

 चचवडगांवातील मा ती उदयान जवळील जागेत उदयाना या शेजारीच दोन मुता-या 
बसिवले या आहेत. लहान मुले उदयानात खेळायला येत असतात याठीकाणी  अ व छता झालेली आह.े 
सबब सदर या मुता-या काढ याकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ४८              िवषय . ९ 
द. २५/३/२०१५              िवभाग  : थाप य – ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.अनंत सुभाष को-हाळे     अनुमोदक: मा. िवनायक गायकवाड    
संदभ :-  मा.अनंत को-हाळे यांचा दनांक २५/३/२०१५ रोजीचा ताव. 

 महािवतरणा या ओ हर हेड वायर अंडर ाऊंड कर यासाठी आधी मनपाने पुण खच क न हणजे 
(वायर खडडे खोदण,े जोडणी) हा खच क न मनपा हददीतील वायर अंडर ाऊंड केले या आहेत. परंतु काही 
ओ हर हडे लाईन अजूनही अंडर ाऊंड केले या नाहीत या उरले या ओ हर हेड लाईन अंडर ाऊंड 
कर यासाठी एमएसईबी वायर व खोदकाम कर यास तयार असून, मनपाने यांचेकडून खोदाईचे पैसे घेवू 
नये जेणेक न संपुण शहर संुदर दसेल व पावसाळा चालु हो या आधी सदरचे काम कर याकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
     -----   
ठराव . ४९              िवषय . १० 
द. २५/३/२०१५              िवभाग  : थाप य –ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.अनंत सुभाष को-हाळे     अनुमोदक: मा. िवनय  उफ िवनायक गायकवाड    
संदभ :-  मा.अनंत को-हाळे यांचा दनांक २५/३/२०१५ रोजीचा ताव. 

 ब भागाची िमट ग या सभागृहाम ये होते या सभागृहाचे नांव छ पती  िशवाजी महाराज 
सभागृह हे आह.े  आिण हणूनच या  सभागृहात  महाराजांचे तैलिच  लावणेकामी या तावास मा यता 
देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
     ---------   
ठराव . ५०              िवषय . ११ 
द. २५/३/२०१५              िवभाग  :  भूमी आिण जदगी  िवभाग 

        (मु य कायालय) 
सुचक :  मा.आशा ाने र सुयवंशी    अनुमोदक: मा.शेखर अशोक ओ हाळ     

संदभ :-  मा.गु ब  पहलानी यांचा दनांक २५/३/२०१५ रोजीचा ताव. 
 पपरी भाजी मंडई येथील पुलाखाली आरो य कोठी व जुनाजकात नाका  येथील ापारांना 
सदरची जागा भाडे त वावर देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सव नुमते मा य झाला 

----------- 
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वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा.सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी सव उपि थतांचे 

आभार मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  
 

 
 
 
             सही/- 

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/  ९०  /२०१५. 
दनांक :   ३०  /   ०३  /२०१५                  सही/-      

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त 

सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  
यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
 
 
 

 

 

 


