
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
फ भाग सिमती, िनगडी -  ४११ ०४४ 

कायपि का . ११ 
सभावृ ांत  

दनांक :-  २९/१२/२०१६                      वेळ :- दु. १२.००  वा. 
   

पपरी चचवड महानगरपािलके या फ भाग सिमतीची िवशेष सभा गु वार दनांक 
२९/१२/२०१६ रोजी दु. १२.०० वा. फ भाग कायालयाचे राजष  शा  महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

 
१. मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन                 अ य ा 
२. मा.पौण मा र व  (आ पा) सोनावण े
३. मा.जाधव साधना रामदास  
४. मा.पवार संगीता शाम 
५. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
६. मा.िचखले (मराठे) अि नी सिचन 
७. मा. मासुळकर समीर मोरे र 
८. मा.भालेकर िवण महादेव   वीकृत सद य 
९. मा.भालेकर पंकज द ा य 
१०. मा.पवार  िजत  हनुमंत  

 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 मा. मनोज लोणकर – शासन अिधकारी तथा ेि य अिधकारी तथा सभा सिचव , मा. इंगळे 
सितश - कायकारी अिभयंता, थाप य , मा.घोडे िवण – कायकारी अिभयंता, िवदयुत , मा. शदे हनुमंत, 
उपअिभयंता जलिन:सारण , मा.गाडेकर भावती, कायालयनी अिध क, मा. शदे िवजयकुमारमार, शाखा 
अिभयंता,पाणीपुरवठा,मा.लोणे सिचन, शाखा अिभयंता,पाणीपुरवठा,मा.कदम पोपट,लेखािधकारी, 
मा.िशक धाकोजी, सहा.आरो यािधकारी, कुलकण  संजय  – मु य आरो यिन र क, इ यादी.  

मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास सु वात  केली.   
 

अ. कायपि का मांक १० दनांक.९/११/२०१६ रोजी झालेचा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
असे मा.अ य  यांनी कट केले. 
 

    
 
 
 



 
ठराव . ४०       िवषय . १ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - 

सुचक :  मा. िचखले (मराठे) अि नी सिचन    अनुमोदक: मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
 
                 संदभ :- मा. िचखले (मराठे) अि नी सिचन यांचा द.२३/१२/२०१६ चा ताव 
  भाग . १३ मधील िविवध ठकाणचे नामकरण करणेचे तावास खालील माणे मा यता 

देणेत येत आहे. 
            अ. से टर नं – २२ येथील धोबी घाटा या जागेवर न ाने उभार यात  आले या हॉलला 

“डॉ.ए.पी.जे.अ दुल कलाम िश ण क ” असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत 
येत आहे.  

                   ब. पी सी एम सी कॉलनी येथील नुतनीकरण केले या इमारतीमधील पिह या खोलीचे 
“ ांती योती सािव ीबाई फुले अंगणवाडी” व दुस-या खोलीचे “संत गाडगेबाबा महाराज 

आरो य िनरी क कायालय” असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 
                क. ि कम नं – ९ यमुनानगर यथेे उभार यात आललेे खुले मैदानास  “सुवण युग िम  मंडळ व 

सां कृितक कायालय” असे नामकरण करणेचा ताव द री दाखल करणेत यावा. 
    
                 सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
ठराव . ४१       िवषय . २ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - 

सुचक :  मा. पवार संगीता शाम     अनुमोदक: मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
 
               संदभ :- मा.पवार संगीता शाम द.२६/१२/२०१६  चा ताव 

             भाग . ११ मधील खालील ठकाणी झाले या कामास नामकरण करणेचे तावास मा यता 
देणेत येत आहे. 
अ. पाईन र या या लगत असणा-या उदयानाला “ हदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे 

उदयान ”  असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  
ब. संजयनगर येथील समाजमंदीरास “ कै.सािव ीबाई फुले समाजमंदीर” असे नामकरण 

करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  
क. राजनगर येथील ायामशाळेस “कै.मधुकर पवळे ायामशाळा” असे नामकरण करणेचे 

तावास मा यता देणेत येत आहे. . 
ड. राजनगर (सी ल टर) येथील समाजमंदीरास “बालाजी समाजमंदीर” असे नामकरण 

करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. . 
             इ. इं दरानगर येथील समाजमंदीरास “ व.इं दरा गांधी समाजमंदीर” असे नामकरण  करणेचे 

तावास मा यता देणेत येत आहे.  



       फ.राजनगर (डी  ल टर) येथील समाजमंदीरास “लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे समाजमंदीर” 
असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  

              ग.िम लदनगर येथील मंदीरास “म रआई माता मंदीर” असे नामकरण  करणेचे तावास 
मा यता देणेत येत आहे.  

.   
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
 

ठराव . ४२       िवषय . ३ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - 

सुचक :  मा.जाधव साधना रामदास     अनुमोदक: मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
 

        संदभ :- मा. जाधव साधना रामदास यांचा  द.२६/१२/२०१६  चा ताव 
    भाग . ५ मधील  जाधववाडी या ठकाणी “ ी संत िशरोमणी सावता महाराज” यां या 

नावाने वागत कमान उभारणे बाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 
    

     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
ठराव . ४३       िवषय . ४ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - 

सुचक :  मा.पौण मा र व  (आ पा) सोनावण े            अनुमोदक: मा. िचखले (मराठे) अि नी सिचन 
 

        संदभ :- मा. जाधव साधना रामदास यांचा  द.२६/१२/२०१६  चा ताव 
भाग . ५ मधील कुदळवाडी, जाधववाडी मधील बो हाईमळा िचखली मोशी िशवेजवळ 

“ वग य िनवृ ी नारायण जाधव” यां या नावाने वागत कमान वखचातून उभारणे बाबतचे 
तावास मा यता देणेत येत आहे. 

                      
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
 
 
 
 



 
 
ठराव . ४४       िवषय . ५ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - 

सुचक :  मा.पौण मा र व  (आ पा) सोनावण े            अनुमोदक: मा. िचखले (मराठे) अि नी सिचन 
 

        संदभ :- मा. सौ सुलभा रामभाऊ उबाळे  यांचा  द.२३/१२/२०१६  चा ताव 
      भाग .११ मधील िविवध कामास नाव देणेत तावास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. भाग . ११ मधील भ   श  पासून यमुनानगर पोिलस चौक कडे जाणा-या 
र यास “ भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वेश दार ” असे नामकरण करणेचे 

तावास मा यता देणेत येत आहे.. 
  

     ब.  छ पती संभाजीराजे डा संकुल येथील लॉन टेिनस या मैदानाला   राजीव गांधी खेळर  
पुर कार  िवजेते, अजुन अवॉड, प ी अवॉड िवजेता “ िलएंडर पसे लॉन टेिनस कोट ” 
असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे.  

  
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ४५       िवषय . ६ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - 

सुचक :  मा.जाधव साधना रामदास               अनुमोदक : ठाकरे मंदा कनी अजुन 
 

        संदभ :- मा. सौ मंगलाताई अशोक कदम यांचा  द.२६/१२/२०१६  चा ताव 
भाग . ९ संभाजीनगर येथील थरमॅ स चौक, रोटरी चौक, साईमंगल चौक, एच डी एफ 

सी. चौक व शा नगर मधील अ िवनायक चौक, महाबली चौक या चौकांचे सुशोिभकरणाचे 
काम ीमंत जगदगु  साईबाबा ित ान सामािजक सं थे माफत क न घेणेबाबतचे तावास 
मा यता देणेत येत आहे. 

   
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ठराव . ४६       िवषय . ७ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - 

सुचक :  मा.जाधव साधना रामदास               अनुमोदक : ठाकरे मंदा कनी अजुन 
 

संदभ :- मा. सौ मंगलाताई अशोक कदम यांचा  द.२६/१२/२०१६  चा ताव 
भाग . ९ संभाजीनगर येथील निवन कमानीस “ धमवीर छ पती संभाजी महाराज 
वेश दार”  असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

 
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

 
ठराव . ४७       िवषय . ८ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - थाप य िवभाग 

सुचक :  मा. िचखले (मराठे) अि नी सिचन           अनुमोदक : मा.जाधव साधना रामदास 
 

संदभ :- मा. कायकारी अिभयंता, थाप य फ े ीय कायालय यांचे कडील 
           . फ ेका/ था/१५६६/२०१६, द. २६/१२/२०१६  चा ताव 
पपरी चचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालय थाप य िवभागा या सन २०१६ – 

२०१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे तरतूद वग करण करणेबाबतचे. 
(वाढ/घट र.  ३,७०,०००/-) तावास मा यता देणेत येत आहे.  

     
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
ठराव . ४८       िवषय . ९ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - थाप य िवभाग 

सुचक :  मा. िचखले (मराठे) अि नी सिचन           अनुमोदक : मा.जाधव साधना रामदास 
 

संदभ :- मा. कायकारी अिभयंता, थाप य फ े ीय कायालय यांचे कडील 
           . फ ेका/ था/१५६६-अ/२०१६, द. २६/१२/२०१६  चा ताव 
पपरी चचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालय थाप य िवभागा या सन २०१६ – 

२०१७ चे अंदाजप कामधील तावात नमुद के या माणे तरतूद वग करण करणेबाबतचे. 
(वाढ/घट र.  ३,९०,०००/-) तावास मा यता देणेत येत आहे.  

     
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 



 
ठराव . ४९       िवषय . १० 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - 

सुचक :  मा. मासुळकर समीर मोरे र   अनुमोदक : मा.िचखले (मराठे) अि नी सिचन         
 

संदभ :- मा.सौ ठाकरे मंदा कनी अजुन यांचा द. २६/१२/२०१६  चा ताव 
के. एस. बी. चौक ते क पटे व ती, वाकड या बी आर टी एस र यास “ कै. हाद छाि या 
( फनोले स इंडि ज) ” यांचे नामकरण करणे व र यावर जागोजागी नावाचे फलक 
उभारणेस तसेच र याचे सुशोभीकरण  करणबेाबतचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

                       
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
ठराव . ५०       िवषय . ११ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - आरो य 

सुचक :  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ    अनुमोदक :  मा.पवार संगीता शाम 
  

संदभ :- मा. े ीय अिधकारी यांचे कडील .फ ेका/आ५/कािव/३२/२०१६, 
द.२६/१२/२०१६ चा ताव 

पपरी चचवड महानगरपािलके या फ े ीय कायालयाचे काय े ात येणा-या एकुण १० 
भाग / वॉड पैक  भाग . ९ संभाजीनगर व भाग . २८ मासुळकर कॉलनी पिह या 

ट यात  व  भाग . ११ यमुनानगर दुस-या ट यात  तसेच  ितस-या ट पयात भाग  
१ पीनगर,  भाग  २ ि वेणीनगर , भाग  ३ िचखली , भाग  – ५ जाधववाडी व 

भाग  -  १३ हगणदारीमु  जािहर करणसे मा यता देणेत आलेली आह.े मा. आयु  
यांचेकडील प  . मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, दनांक १/४/२०१६ अ वय े दनांक 
२/१०/२०१७ पूव  ट याट याने पपरी चचवड शहर हगणदारी मु  कर याचे उ ी  
िनि त केलेले आह े या अनुषंगाने फ े ीय कायालय काय े ातील भाग . ४ 
कृ णानगर, भाग . १२  कै मधुकर पवळे हाय कूल या वॉड / भागांम ये नाग रक 
उघ ावर शौचास जात अस याचे दसून येत नाही. या तव भाग . ४ कृ णानगर, 

भाग . १२ कै. मधुकर पवळे हाय कूल  हे दोन  वॉड/ भाग हगणदारीमु  जािहर 
(Open Defecation Free) घोषीत करणेबाबत या तावास  मा यता देणेत येत आहे. 

                        
      सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

 
 



 
 

ठराव . ५१       िवषय . १२ 
द.   २९/१२/२०१६       िवभाग -  - 

सुचक :  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ    अनुमोदक :  मा.पवार संगीता शाम 
  

संदभ :- मा.पौण मा र व  (आ पा) सोनावणे  यांचा द.२६/१२/२०१६ चा ताव 
भाग . १ मधील खालील चौकांचे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. वंदे मातरम चौका जवळ “ साई चौक “ असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत 
येत आहे. 

        ब.  तळवडे येथील राजािशवछ पती शाळेकडे जाणा-या र याला “ कै मा.महापौर मधुकर 
अ णा पवळे माग “ असे नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

                   क. पीनगर या कमानी जवळ या चौकाला “ व. भामाबाई िहरामण ग ड चौक “ असे 
नामकरण करणेचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

      
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.           
            
 

मा.अ य ा ठाकरे मंदा कनी अजुन  यांनी सदर सभेम ये झालेले सव िवषयांवर सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाही करणेबाबत सुचना देऊन सव उपि थतांचे आभार 
मानून सभा संप याचे जािहर केले.  
 
         
         सही/- 

(ठाकरे मंदा कनी अजुन) 
अ य  

  फ भाग सिमती,िनगडी 
 

पपरी चचव महानगरपािलका, 
फ भाग कायालय, िनगडी - ४४ 
जा. . फ ेका/सभा/कािव/१०५/२०१६. 
दनांक : ३१ /१२ /२०१६             

            सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
    सिचव(  सभाशाखा ) 
       फ भाग सिमती 

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



 
 
 
 
 


