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पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय
कायपि का मांक ८
सभावृ ांत
दनांक:- ९/१०/२०१५

वेळ. दु पारी १२.०० वा.

पपरी चचवड महानगरपािलके ची फ
१२.०० वाजता फ

भाग सिमतीची मािसक सभा दनांक ९/१०/२०१५ रोजी दु पारी

े ीय कायालयातील "राजष शा महाराज सभागृहात" आयोिजत करणेत आली होती. सभेस

खालील स मा.सद य/सद या उपि थत होते.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

मा.बो-हाडे शुभांगी संजय
मा.पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे
मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के .बापु
मा. हे े सुरेश रंगनाथ
मा.भालेकर अ णा दलीप
मा.साने द ा य बाबुराव (काका)
मा.सायकर अजय शंकरराव
मा.जाधव साधना रामदास
मा.जाधव रा ल गुलाब
मा.पवार संगीता शाम
मा.तानाजी िव ल खाडे

सभापती

१२. मा.िचखले(मराठे ) अि नी अिजत
१३. मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन
१४. मा.मासुळकर समीर मोरे र
१५. मा.भालेकर पंकज द ा य
१६. मा.पवार िजत हनुमंत
१७. मा.भालेकर िवण महादेव
यािशवाय ी. दलीप गावडे े ीय अिधकारी, ी.िवजय वाघमारे शासन अिधकारी तथा सभासिचव, ी.
सितश इं गळे कायकारी अिभयंता ( थाप य), ी.िलयाकत िपरजादे कायकारी अिभयंता (पाणीपुरवठा), ी. पांडुरंग
जाधव (लेखािधकारी), ी. तानाजी दाते (सहा.आरो य अिधकारी), ी.हनुमंत शदे उपअिभयंता (जलिन:सारण),
ी.शहाजी गायकवाड उपअिभयंता ( थाप य), ी. अ.ना. आडसूळे भारी उपअिभयंता (िव ुत), ी.एस. के .
िशतोळे , क.अिभयंता (झोिनपु), सुिनल जाधव क. अिभयंता (नगररचना) ीमती. भावती गाडेकर (कायालयीन
अिध क), ी. बी.एस.नायकवडी (लेखापाल), ी. सुभाष पवार ( डा पयवे क), इ. अिधकारी सभेस हजर होते.
सभापती यांनी सवाचे वागत क न सभा सु करावी असे सांिगतले. द. २१/८/२०१५ व द. ११/९/२०१५
(कायपि का .६ व कायपि का .७) चा सभावृ ांत कायम करणेत आला.
खालील माणे सूचना मांडणेत आली.
सुचक:- मा.साने द ा य बाबुराव (काका)

अनुमोदक:- मा.भालेकर शांताराम क डीबा
उफ एस.के .बापू

स मा.नगरसद या सौ. अ णाताई भालेकर यांचे पु कै .िवशाल दलीप भालेकर, कै .िनवृ ी झुंबर भालेकर, कै . बंडू
वामन िशरसाठ, माजी नगरसेवक ी. माऊली जाधव यां या मातो ी कै पा बाई जाधव, ये प कार ी.नंदकु मार
सातुडकर यां या प ी कै .वषा नंदकु मार सातुडकर अशा मा यवरांचे दु :खद िनधन झालेले अस याने आज या मािसक
सभेत यांना दाजंली वाहणेत यावी.
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली.
मा.सभापती:- सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रा न
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रा न

दांजली अपण करावी.
दांजली अपण के ली)

उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले.
िवषय .१.

भाग .१३ यमुनानगर येथील िविवध चौकास नामकरण करणेबाबत
१) भ श चौकास "भ श चौक" असे नामकरण कर यात यावे
२) भ श चौक ते ि वेणीनगर चौकात एके री वाहतूक चालू कर यात यावी. व या
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संदभात वाहतूक स अडथळा िनमाण होवु नये या संदभात माग फलक लाव यात यावेत.
३) लोकशािहर आ णाभाऊ साठे

डांगण, साईनाथ – यमुनानगर भाग .१३ या ठकाणी

उभार यात आलेली े क गॅलरी यांस " व. बाळासाहेब ठाकरे" असे नांव देणेबाबत.
मा.अि नी (िचखले) मराठे यांचा ताव
िवषय .२

िवषय .३

चौका चौकाम ये नामकरणा या पाटया लावणेबाबत
१) ल करे चौक राज नगर
२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर िच डन पाक संजय नगर
३) सोमे र मं दर चौक िमल द नगर जेतवन बौ दिवहार िच डन पाक िमल द नगर,
बालाजी मं दर सं कृ त भवन राजनगर
४) कसन अिनल पवार चौक बौ द नगर नांव देणेबाबत.
मा.संगीता पवार यांचा ताव

ंकटेश

ी.दाते तानाजी होनाजी सहा.आरो यािधकारी, यांचे कामकाजाचे प दतीचा िनषेध क न
यांची फ भागामधून इतर बदली करणेत यावी. सदरचा ठराव कायम हो याची वाट न
पाहता सदरचा ताव मा.आयु यांचेकडे सादर करणेत यावा.
मा.बो-हाडे शुभांगी संजय,मा.पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे,मा.भालेकर शांताराम क डीबा
उफ एस.के .बापु.,मा. हे े सुरेश रंगनाथ,मा.भालेकर अ णा दलीप,मा.साने द ा य बाबुराव
(काका),मा.सायकर अजय शंकरराव,मा.जाधव साधना रामदास,मा.जाधव रा ल गुलाब,
मा.पवार संगीता शाम,मा.तानाजी िव ल खाडे,मा.िचखले(मराठे ) अि नी अिजत,मा.ठाकरे
मंदा कनी अजुन,मा.मासुळकर समीर मोरे र यांचा

ताव

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले ठराव . १८
िवषय .१
द. ९/१०/२०१५
िवभाग
सुचक:- मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत
अनुमोदक:- मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन
संदभ:- मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत यांचा द. ९/१०/२०१५ चा ताव
िवषय:- भाग .१३ यमुनानगर येथील िविवध चौकास नामकरण करणेबाबत
१) भ श चौकास "भ श चौक" असे नामकरण कर यात यावे
२) भ श चौक ते ि वेणी नगर चौकात एके री वाहतूक चालू कर यात यावी. व या
संदभात वाहतूक स अडथळा िनमाण होवु नये या संदभात माग फलक लाव यात यावेत.
३) आ णाभाऊ साठे

डांगण, साईनाथ – यमुनानगर भाग .१३ या ठकाणी उभार यात

आलेली े क गॅलरी यांस " व. बाळासाहेब ठाकरे" असे नांव देणेबाबत.
िवषय .१ चा िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----ठराव . १९
िवषय .२
द. ९/१०/२०१५
िवभाग
सुचक:- मा.संगीता शाम पवार
अनुमोदक:- मा.जाधव रा ल गुलाब
संदभ:- मा. संगीता शाम पवार यांचा द. ९/१०/२०१५ चा ताव
िवषय:-चौका चौकाम ये नामकरणा या पाटया लावणेबाबत
१) ल करे चौक राज नगर
२) बाबासाहेब आंबेडकर िच डन पाक संजय नगर
३) सोमे र मं दर चौक िमल द नगर जेतवन बौ दिवहार िच डन पाक िमल द नगर,
बालाजी मं दर सं कृ त भवन राजनगर
४) कसन अिनल पवार चौक बौ द नगर नांव देणेबाबत.
िवषय .२ चा िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
-----

ंकटेश
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ठराव . २०
िवषय .३
द. ९/१०/२०१५
िवभाग
सुचक:- मा.साने द ा य बाबुराव (काका)
अनुमोदक:- मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के .बापु
संदभ:- मा.मंदा कनी अजुन ठाकरे यांचा द. ८/१०/२०१५ चा ताव
ी.दाते तानाजी होनाजी सहा.आरो यािधकारी, यांचे कामकाजाचे प दतीचा िनषेध क न यांची फ
भागामधून इतर बदली करणेत यावी. सदरचा ठराव कायम हो याची वाट न पाहता सदरचा ताव
मा.आयु यांचेकडे सादर करणेत यावा.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----यानंतर मा.अ य ा यांनी सवाचे आभार मानून मा.आयु साहेब भाग सिमती सभेस उपि थत राहणेबाबत
तारीख िमळणेपयत सभा तहकु ब राहील असे िनदश दले व सभा संप याचे जाहीर के ले.
सही/(बो-हाडे शुभांगी संजय)
अ य ा
फ भाग सिमती
िनगडी ४४
मांक – फ ेका/सभा/कािव/२०१/२०१५
दनांक-

२०/१०/२०१५
सही/( शासन अिधकारी)
सिचव सभा शाखा
फ े ीय कायालय

ित,
मा. ............................................
नगरसद य/नगरसद या

