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पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय
कायपि का मांक ७
सभावृ ांत
दनांक:- ११ / ९ / २०१५

वेळ. दु पारी १२.०० वा.

पपरी चचवड महानगरपािलके ची फ भाग सिमतीची मािसक सभा दनांक
११ / ९ / २०१५ रोजी दु पारी १२.०० वाजता फ

े ीय कायालयातील “राजष शा

महाराज सभागृहात” आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य/सद या
उपि थत होते.
१.

मा. बो-हाडे शुभांगी संजय

अय ा

२.

मा. पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे

सद या

३.

मा. हे े सुरेश रं गनाथ

सद य

४.

मा. भालेकर अ णा दलीप

सद या

५.

मा. वाती मोद साने

सद या

६.

मा. जाधव साधना रामदास

सद या

७.

मा. जाधव रा ल गुलाब

सद य

८.

मा. बिहरवाडे नारायण सदािशव

सद य

९.

मा. पवार संगीता शाम

सद या

१०.

मा. (िचखले) मराठे अि नी अिजत

सद या

११.

मा. मासुळकर समीर मोरे र

सद य

१२.

मा. भालेकर पंकज द ा य

ि वकृ त सद य

१३.

मा. पवार िजत

ि वकृ त सद य

यािशवाय

हनुमंत

ी.िवजय वाघमारे

(कायालयीन अिध क),

ी.पांडुरग जाधव (लेखािधकारी),

ी. तानाजी दाते

उपअिभयंता (जलिन:सारण),
अशोक

ी. काश देशमाने

ी. सितश इं गळे कायकारी अिभयंता ( थाप य),

कायकारी अिभयंता (िव ुत),
वै क य अिधकारी),

शासन अिधकारी तथा सभासिचव,

ी.संदेश च हाण

डॉ.सितश गोरे (पशु

(सहा.आरो य अिधकारी),

ी. हनुमंत शदे

ी.नरोटे एस.एल. उपअिभयंता ( थाप य),

. उपअिभयंता (िव ुत),

ी. दीप पुजारी उप अिभयंता (झोिनपू)

ी. आडसूळे
ीम. भावती

गाडेकर (कायालयीन अिध क) इ. अिधकारी सभेस हजर होते.

सभापती यांनी सवाचे वागत क न सभा सु करावी असे सांिगतले. द.१५ / ७ /२०१५
व १४ /८ /२०१५ (कायपि का .४ व कायपि का .५) चा सभावृ ांत कायम करणेत
आला.
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खालील माणे सूचना मांड यात आली.
सुचक:- मा. वाती साने

अनुमोदक:- मा.पौ णमा सोनवणे

पपरी चचवड महानगरपािलके चे िव मान नगरसद य कै . अिवनाश टेकावडे,
सु िस द संगीतकार आदेश ीवा तव, ये पुरोगामी िवचारवंत ी. कलमुरगी आिण माजी
नगरसेवक कै . िभमराव पाटोळे , यांचे दु :खद िनधन झालेले असलेने, या मा यवरांना आज या
मािसक सभेत दांजली वाहणेत यावी. असे सांिगतले.
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली.
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रा न

दांजली अपण के ली.)

मा.अ य ा यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल
क न घेणेत आले.
वषय

.१

नगडी येथे मु ंबई-पुणे र

यावर

लाय ओ हर (पादचार र ता)

बन वणेबाबत
मा.समीर मासुळकर व मा.पौ णमा सोनवणे यांचा

ताव

िवषय .२

भाग .५ मधील से. .१३ हा भाग फ भागात येतो. तेथे अनेक वषापासुन
रिहवासी राहतात तरी या भागाचे “राजमाता िजजाऊ नगर” असे
नामकरण करणेबाबत
मा.साधना जाधव व मा. आि नी िचखले यांचा ताव

िवषय .३

भाग .९ संभाजीनगर येथील अ ेला गाडन मधील निवन इमारतीम ये
महापािलके माफत दवाखाना सु कर याचे िनयोजन के ले आहे. सदर
िनयोजीत दवाखा यास “साईअ ेला िड पे सरी” असे नामकरण करणेबाबत
मा.शुभांगी बो-हाडे व मा. वाती साने यांचा ताव

ठराव .१५
द.११/९/२०१५
सु चक:- मा.मासुळकर समीर मोरे र

िवषय .१
िवभाग:अनुमोदक:- मा. पौ णमा र व सोनवणे

संदभ:- मा. जते हनुमंत पवार यांचा द. ११/९/२०१५ चा ताव
िवषय:- िनगडी येथे मुंबई- पुणे र यावर लाय ओ हर (पादचारी र ता) बनिवणेबाबत
िनगडी येथे मुंबई – पुणे रोड या पिलकडे िव ानंद इं जी मा यम शाळा तसेच कै .
मधुकर पवळे शाळा प. च. म.न.पा. व सट उसुला शाळा अस याने िव ा याना व
पालकांना अितशय धोकादायक र ता मुंबई – पुणे हायवे

ॉस करावा लागतो तो अितशय

धोकादायक अस याने या पुव तेथे अपघात झाले आहेत. तसेच यांना र ता ॉस
कर यासाठी टळक चौकात यावे लागते ते अंतर लांब तसेच तेथे मोठया माणात ॅ फक
अस याकारणाने तेथे अजुनच धोका वाढतो आहे. यामुळे जर मुंबई – पुणे र यावर रोड ॉस
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कर यासाठी लाय ओ हर (पादचारी र ता) बनिवणे अ यंत आव यकता आहे. तरी लाय
ओ हर (पादचारी र ता) बनिवणेस मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----ठराव .१६
िवषय .२
द.११/९/२०१५
िवभाग:सु चक:- मा.जाधव साधना रामदास

अनुमोदक:- मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत

संदभ:- मा. जाधव साधना रामदास व मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत यांचा
द.११/९/२०१५ चा

ताव

िवषय:- भाग .५ मधील से. .१३ हा भाग फ भागात येतो. तेथे अनेक वषापासुन
रिहवासी राहतात तरी या भागाचे “राजमाता िजजाऊ नगर” असे नामकरण करणेस
मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----ठराव .१७
िवषय .३
द.११/९/२०१५
िवभाग:सु चक:- मा. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय

अनुमोदक:- मा.साने वाती मोद

संदभ:- मा.मंगलाताई अशोक कदम यांचा द.११/९/२०१५ यांचा

ताव

िवषय:- भाग .९ संभाजीनगर येथील अ ेला गाडन मधील निवन दवाखा याचे नामकरण
करणेबाबत
भाग .९ संभाजीनगर येथील अ ेला गाडन मधील निवन इमारतीम ये
महापािलके माफत दवाखाना सु कर याचे िनयोजन के ले आहे. सदर िनयोजीत दवाखा यास
“साईअ ेला िड पे सरी” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----मा.अ य ा यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर के ले.
सही/सौ.शुभांगी संजय बो-हाडे
अय ा
फ े ीय कायालय
जा. .फ ेका/सभा/कािव/ १६० /२०१५
द. ११ /९/२०१५

सही/शासन अिधकारी
सिचव (सभाशाखा)
फ े ीय कायालय

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

