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

सभावृ ांत 
कायपि का . ४ 

दनांक :- १८/०६/२०१४            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१८/०६/२०१४ रोजी द.ु १२.०० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

 

 

१. मा. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा. शमीम पठाण       
३. मा. डोके अपणा िनलेश 
४. मा. गावडे जय ी वसंत 
५. मा. पवार अ पा उफ संपत ानोबा     
६. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना    
७. मा. गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
८. मा. कलाटे वाती मयूर 
 

खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
 

मा. े ीय अिधकारी सुभाष माछरे,  मा. कायकारी अिभयंता – र व  दुधेकर,  गोपाळ चचवडे,  
उपअिभयंता,- के. डी. फुटाण,े सुधाकर कुदळे, एन. आर. िनबाळकर, सी.बी.क डे  ही.एन.देसल,े सहा. 
आरो यािधकारी - जे.एस. जानकर, जी.एस. देशपांडे, उ ान - डी. एम. आढळे, आर. बी. चांदेरे   इ यादी.  

- - - - - -  
मा. अ य  – भाजपचे ये  नेते, क ीय मं ी मा. गोपीनाथजी मुडें यांचे  िनधन झा याने यांस  

       दांजली अपण करणेसाठी सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहाव.े  
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.) 
- - - - - -  
 
 

सव थम मा. सभा य  मा. ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे 
कामकाजास सु वात झाली. 
  

अ)     द. १५/०५/२०१४  (कायपि का .२)  रोजी झाले या सभेचा  
    सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा. अ य  यांनी कट केल.े 

ब)      द. २१/०५/२०१४  (कायपि का .३)  रोजी झाले या सभेचा  
    सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.अ य  यांनी कट केल.े 

 
उपि थत स मा सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
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िवषय . ३ भाग . ५२ ताथवडे येथील काळाखडक येथे ी. अिनल जाधव यां या घरासमोरील 
चं माऊली गाडन आह.े  या समोरील चौकाला जाधव कॉनर असे नामकरण करणेबाबत. 

िवषय . ४ चचवडे फाम या  शेजारील वा हेकरवाडी रोड लगतची उ रेकडील कॉलनी स.न. 
३२/२/ब, स.न. ३३/१ यांस िस दीिवनायक कॉलनी संबोधणेबबत. 

 
ठराव . ६              िवषय . १  
द. १८/०६/२०१४              िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक :  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना           अनुमोदक: मा. शमीम पठाण 
संदभ :  मा. माया संतोष बारण ेयांचे द. १०/०५/२०१४ रोजीचे प . 

           थेरगांव ल मणनगर येथील सब वे याचे नांमकरण कै. नागुभाऊ गितराम बारण ेअसे करणसे व 
खालील माणे कॉलनीचे नांमकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

१. अ ज यतारा कॉलनी गुजरनगर थेरगांव 
२. महादेव कॉलनी गुजरनगर थेरगांव 
३. ी महाल मी कॉलनी डांगे चौक थेरगांव 
४. जय गणेश कॉलनी वाकड रोड थेरगांव 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ७             िवषय . २  
द. १८/०६/२०१४             िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक :  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना         अनुमोदक: मा. गावडे जय ी वसंत 
संदभ :  मा. माया संतोष बारण ेयांचे द. १०/०५/२०१४ रोजीचे प . 

थेरगांव येथील सामािजक कायकत नागुभाऊ गितराम बारणे यांनी सन १९८९ साली  
महानगरपािलकेला शाळा बांध यासाठी दहा गुंठे जागा िवना मोबदला दली होती. मागील वष  दनांक 
२५/०६/२०१३ म ये यांचे िनधन झाल.े शाळे या प रसराम ये यांचे मरणाथ अध पुतळा 
बसिवणबेाबतचा संपुण खच तसेच चौथ याचा खच बारणे कंुटंुब कर यास तयार आह.े तरी सदर ताव 
मा. शहर सुधारणा सिमतीमाफत मा. सवसाधारण सभेपुढे मा यतेकामी पाठिवणसे   िशफारस करणेत येत 
आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ८                   िवषय . ३  
द. १८/०६/२०१४                   िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक :  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना                अनुमोदक: मा. शमीम पठाण 
संदभ : मा. ओ हाळ शेखर अशोक यांचे द. १८/०६/२०१४ रोजीचे प . 
 

भाग . ५२ ताथवडे येथील काळाखडक येथे ी. अिनल जाधव यां या घरासमोरील चं माऊली 
गाडन आह.े  या समोरील चौकाला जाधव कॉनर असे नामकरण करणेस व सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ९             िवषय . ४  
द. १८/०६/२०१४             िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक :  मा. गावडे जय ी वसंत           अनुमोदक : मा. डोके अपणा िनलेश 
संदभ : स मा. नगरसद य यांचे द. १८/०६/२०१४ रोजीचे प . 
 

चचवडे फाम या  शेजारील वा हेकरवाडी रोड लगतची उ रेकडील कॉलनी स. न. ३२/२/ब, 
स.न. ३३/१ यांस िस दीिवनायक कॉलनी  असे संबोधणसे मा यता देणेत येत आह.े 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 

वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा. सभा य ा मा. शमीम पठाण  यांनी सव उपि थतांचे 

आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 

 
      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     

     अ य                                                              
    ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/       /२०१४. 
दनांक :      /       /२०१४ 

   
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
 

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

 


