
                     पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय 
कायपि का मांक ३ 

सभावृ ांत 
दनांक:- १३/०५/२०१६          वेळ.दुपारी १२.०० वा. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        पपरी चचवड महानगरपािलकेची मा.“फ” भाग सिमतीची मािसक सभा दनांक  
१३/०३/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता “फ” े ीय कायालयातील "राजष  शा  महाराज 
सभागृहात" आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य/सद या व ि वकृत सद य 
उपि थत होते. 

१.     मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन    सभापती  
२.      मा. सायकर अजय शंकरराव     सद य 
३ मा. जाधव साधना रामदास    सद य 
४.      मा.जाधव रा ल गुलाब     सद य 
५. मा.पवार संगीता शाम     सद य    
६. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय    सद य 
७. मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत   सद य 
८.     मा. मासुळकर समीर मोरे र    सद य 
९.      मा.भालेकर पंकज द ा य   सद य 
१०.    मा.पवार िजत  हनुमंत     सद य 
११.    मा.भालेकर िवण महादेव    सद य 
 

                            यािशवाय ी. दलीप गावडे  ( े ीय अिधकारी), ी. सितश इंगळे  . (कायकारी अिभयंता 
थाप य), ीमती. भावती गाडेकर, . शासन अिधकारी तथा सभा सिचव, ी. घोडे पी.ए. 

(कायकारी अिभयंता िव ुत)  ी.िपरजादे िलयाकत (काय. अिभयंता पाणीपुरवठा), ी. ीकांत 
सवणे (कायकारी अिभयंता, बीआरटीएस), ी. दीप पुजारी ( .कायकारी अिभयंता जलिन:सारण / 
उपअिभयंता झोिनपू), ी. कदम पी.जे.(लेखािधकारी), ी. िशक डी.जे. (सहा. आरो यािधकारी), 

ी. सुिनल नरोटे (उपअिभयंता था), ी. कशोर महाजन ( उपअिभयंता पाणीपुरवठा), ी. िवजय 
जाधव (उपअिभयंता थाप य -उदयान)  ी. बंडवल ई.एच. हाट  सुपरवायझर,  ी. अतुल जोशी 
अतुल (किन  अिभयंता पाणीपुरवठा), ी.नायकवाडी बी.एस. (लेखापाल), ी.हनुमंत शदे ( 
उपअिभयंता जलिन:सारण), ी.कुलकण  एस.एस. (मु य आरो य िनरी क), ी.नंद कशोर वाघ 
मु य िलपीक, ी.सुभाष पवार ( डा पयवे क), इ. अिधकारी सभेस हजर होते.  

  
  ी. ीकांत सवणे (कायकारी अिभयंता बीआरटीएस) यांनी पपरी चचवड शहरातील 

पाक ग पॉलीसीचे सादरीकरण क न याबाबत स मा. सद यां या सूचना अस यास कळिवणेबाबत 
आवाहन केले.  



   सव थम मा. सभा य  मा. सौ. मंदा कनी अजुन ठाकरे यांनी उपि थतांचे वागत क न 
सभेचे कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.   

 
  से.नं. १७ व १९ पाईन रोड ािधकरण िचखली घरकुलमधील चौकास वेगवेगळी नावे 

दली असुन झडे लावणेस सु वात केली आहे. सदरचे अित मण मनपा माफत काढुन घेवुन 
घरकुलमधील चौक,  गाडन र ता व गेटला मनपा या वतीने नावे दयावीत अशी त ार ी. संभाजी 
गोरे यांनी मा. आयु  सो. यांजकडे केली आहे. तरी तुत करणी मा. भाग सिमतीम ये सदर 
िवषय घेवुन भागा या मा यतेने नावं देणेबाबत मा. आयु  सो यांनी सूिचत केले आहे. असे सभा 
सिचव सौ. भावती गाडेकर यांनी सांिगतले. 

त ारी या अनुषंगाने अित मण िनरी क यांचेमाफत थळपाहणी क न अहवाल ा  
झालेला आहे. सदर ठकाणी वेगवेगळया नावाने लावणेत आलेले फलक अित मण पथकामाफत 
ता काळ हटिवणेत यावेत. नामकरणाबाबतचा िनणय  पुढील सभेचे वेळी घेणेत येईल असे सवानुमते 
सांिगतले.  

  
            अ.  कायपि का मांक १ दनांक  ०६/०४/२०१६  रोजी झालेचा सभावृ ांत कायम करणेत     
                         अस याचे मा. अ य  यांनी कट केले. 

ब.  कायपि का मांक २ दनांक  २८/०४/२०१६  रोजी झालेचा सभावृ ांत कायम करणेत     
                         अस याचे मा. अ य  यांनी कट केले. 
 

िवषय . १    िचखली मधील र हर रेिसडे सी चौकाला “कै. नामदेव दगडू साने चौक ”असे 
नामकरण करणेबाबत.. 

                    मा. वाती साने  व मा.  मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव  
 
मा. सभापती यांच ेसंमतीन ेखालील माण े िवषय ऐनवेळी सभा  कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले.                                                                                                                                                                                                                                                          
                     
िवषय . २    भाग . ४ म ये सी.डी. लॉट नं. २ पुणानगर येथील उदयानास “ ी. कैकाडी 

महाराज उदयान िचखली” असे नामकरण करणेबाबत .... 
                                        मा. अजय सायकर व मा.  रा ल जाधव यांचा ताव.       

 
िवषय . ३    भाग . १३ िनगडी गावठाण या भागातील िविवध चौकांस/पूलास/वाचनालयास/ 

पा यास पुढील माणे  नामकरण करणेबाबत. 
१. माता अमृतानंदमयी मठ ते िनगडी गावठाणकडे जाणारा र ता व यमुनानगरकडे    
जाणार र ता या मधील चौकास “भोलाई - देवी आई चौक”  असे नामकरण करणे.  
२. मगर िगफट हाउस कडून रॉयल वाई सकडे जाणारा र ता या र यास             
“कै. भाऊसाहेब पांडूरंग ताप कर माग” असे नामकरण करणे. 
३. साईनाथ नगर कडून ल मी नगर िनगडी गावठाणकडे जाणारा र ता  या र यास  
“कै. बाबुराव गणपत काळभोर (पोिलस पाटील)माग” असे नामकरण करणे. 



४. साईनाथ नगर मधून ीकृ ण मं दराकडे जाणारा जो न ाने पादचारी पूल 
बनिव यात आला आहे या पूलास “कै. अ ण रामदास भागवत” असे नामकरण 
करणे. 
५. साईबाबा मं दर, यमुनानगर या ठकाणी न ाने वाचनालय उभार यात आले 
आहे यास “ओम साईराम ेम मं दर” असे नामकरण करणे. 
६. िनगडी गावठाण मा ती मं दरा या समोर जो पूव पासून पार आहे या ठकाणी 
पारास/चौकास “कै. क डीबा ह र काळभोर गावबाबा चौक ”असे नामकरण करणे. 
७.  माता अमृतानंदमयी मठ ते णाल लोरे स कडे जाणारा जो र ता आहे या      
र यास “मनोज हनुमंत पवार”असे नामकरण करणे.                                         

मा. अि नी मराठे (िचखले)  व मा.  शुभांगी बो-हाडे यांचा ताव.     

िवषय . ४    भाग . ४ शरदनगर ग ली मांक ७ येथे “कै. आ माराम केशवराव शदे (माजी 
सैिनक) माग ” असे नामकरण करणेबाबत.. 
मा. मंदा कनी ठाकरे व मा.  अजय सायकर यांचा ताव.                                                                                                                              

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय  संदभात पुढील माण ेिनणय घेणेत 
आले. 

 
 

ठराव . ३       िवषय . १ 
                    द. १३/०५/२०१६      िवभाग –  
                   सुचक:- मा. वाती साने                     अनुमोदक:- मा. मंदा कनी ठाकरे 
                   संदभ:- मा. वाती साने व मा. मंदा कनी ठाकरे  यांचा द. ८/१/२०१६ चा ताव 

पपरी चचवड महानगरपािलके या िचखली मधील र हर रेिसडे सी चौकाला             
“कै. नामदेव दगडू साने चौक”  असे नामकरण करणेबाबतचा  िवचार करणे. 

सदर ठराव द री दाखल करणेत यावा . 
 

 सदर ठराव सवानुमते झाला.  
---- 

 
ठराव . ४       िवषय . २ 

                    द. १३/०५/२०१६      िवभाग – थाप य िवभाग 
                   सुचक:- मा. अजय सायकर                    अनुमोदक:- मा. रा ल गुलाब 
                   संदभ:- मा. अजय सायकर व मा. शुभांगी बो-हाडे  यांचा द. १२/५/२०१६ चा ताव 

िवषय - भाग . ४ म ये सी.डी. लॉट नं. २ पुणानगर येथील उदयानास “ ी. कैकाडी महाराज 
उदयान िचखली” असे नामकरण करणेबाबत िवचार करणे.  
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
---- 



 
ठराव . ५       िवषय . ३ 

                    द. १३/०५/२०१६      िवभाग –  थाप य िवभाग 
                 सुचक:- मा. अि नी मराठे (िचखले)          अनुमोदक:- मा. शुभांगी बो-हाडे 
                   संदभ:- मा. अि नी मराठे (िचखले) व मा. शुभांगी बो-हाडे यांचा द. १३/५/२०१६ चा ताव. 

िवषय -  भाग . १३ िनगडी गावठाण या भागातील िविवध चौकांस/पूलास/वाचनालयास/ पारास 
खालील माणे  नामकरण करणे. 

१. माता अमृतानंदमयी मठ ते िनगडी गावठाणकडे जाणारा र ता व यमुनानगरकडे    
जाणार र ता या मधील चौकास “भोलाई - देवी आई चौक”  असे नामकरण करणे.  
२. मगर िगफट हाउस कडून रॉयल वाई सकडे जाणारा र ता या र यास             
“कै. भाऊसाहेब पांडूरंग ताप कर माग” असे नामकरण करणे. 
३. साईनाथ नगर कडून ल मी नगर िनगडी गावठाणकडे जाणारा र ता  या र यास  
“कै. बाबुराव गणपत काळभोर (पोिलस पाटील)माग” असे नामकरण करणे. 
४. साईनाथ नगर मधून ीकृ ण मं दराकडे जाणारा जो न ाने पादचारी पूल 
बनिव यात आला आहे या पूलास “कै. अ ण रामदास भागवत” असे नामकरण 
करणे. 
५. साईबाबा मं दर, यमुनानगर या ठकाणी न ाने वाचनालय उभार यात आले 
आहे यास “ओम साईराम ेम मं दर” असे नामकरण करणे. 
६. िनगडी गावठाण मा ती मं दरा या समोर जो पूव पासून पार आहे या ठकाणी 
पारास/चौकास “कै. क डीबा ह र काळभोर गावबाबा चौक” असे नामकरण करणे. 
७.  माता अमृतानंदमयी मठ ते णाल लोरे स कडे जाणारा जो र ता आहे या      
र यास “मनोज हनुमंत पवार” असे नामकरण करणे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--- 

ठराव . ६       िवषय . ४ 
                    द. १३/०५/२०१६      िवभाग –  थाप य िवभाग 
                   सुचक:- मा. मंदा कनी ठाकरे                  अनुमोदक:- मा. अजय सायकर 
                   संदभ:- मा. मंदा कनी ठाकरे  व मा. अजय सायकर यांचा द. १३/५/२०१६ चा ताव 

िवषय - भाग . ४ शरदनगर ग ली मांक ७ येथे “कै. आ माराम केशवराव शदे (माजी सैिनक) 
माग” असे नामकरण करणेत यावे. 
 

            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--- 
 

  पपरी    चचवड महानगरपािलकेमाफत २०१३-२०१४ म ये घे यात आले या शासक य 
सुधारणा व गितमानता अिभयान अंतगत १० कलमी काय मात पाणीपुरवठा िवभागास एस २ 
पाणीिवतरण व था (महापािलका तर- थम मांक), एस २ पाणीिवतरण व था ( भाग 
तर- तृतीय मांक), अजमेरा टॉवर पाणीिवतरण व था  (महापािलका तर- ि तीय मांक), 



अजमेरा टॉवस ( भाग तर- थम मांक) तसेच आरो य  िवभागास यमुनानगर ११  ( भाग तर- 
थम मांक), िनगडी हदु मशान भुमी ( भाग तर- थम मांक), िनगडी मु लीम मशान भुमी 

( भाग तर- ि तीय मांक), िनगडी हदू मशानभूमी (महापािलका तर-तृतीय मांक) 
पा रतोषीक िमळा याबाबत सव स मा. सद य/ अिधकारी यांनी पाणीपुरवठा व आरो य  िवभागाचे 
सव अिधकारी व कमचारी यांचे अिभनंदन केले.  

  सभा सिचव शासन अिधकारी ीमती गाडेकर यांनी सव स मा. नगरसद यांना े सभा 
आयोजीत करणेकामी प , मरणप  दे यात आलेले असुन वरीत े सभा आयोजनाकामी िनि त 
वेळ, ठकाण व दनांक देणेबाबत आवाहन केले.  

           यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले.  
                                                                                                                            
                                                    सही/- 

                                                                                          (सौ. मंदा कनी अजुन ठाकरे) 
             सभापती 
        फ भाग सिमती 

            मांक:-  फ ेका/सभा/कािव/ १६५ /२०१६                  
            दनांक:- १७/०५/२०१६       
                                                                                                                             सही/- 
                                                                                                                    ( शासन अिधकारी) 

                                                                                                  सिचव सभाशाखा 
                                                                                                  फ े ीय कायालय 


