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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . ७  

सभावृ ांत  
दनांक :-  १६/९/२०१५            वेळ :- द.ु १२.१५  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१६/९/२०१५ रोजी द.ु १२.१५ वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव   -  अ य  
२. मा.सुयवंशी आशा ाने र   
३. मा.शमीम पठाण  
४. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन  
५. मा.डोके अपणा िनलेश 
६. मा.को-हाळे अनंत सुभाष 
७. मा. िशदे  िशतल उफ िवजय गोरख  
८. मा.गावडे जय ी वसंत  
९. मा.साबळे छाया जग ाथ  
१०. मा.जगताप िवमलताई सुरेश  
११. मा.पवार आ पा उफ संपत ानोबा  
१२. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
१३. मा.बारण ेमाया संतोष     
१४. मा.ओ हाळ शेखर अशोक  
१५. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१६. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१७. मा.कलाटे वाती मयूर  
१८. मा.पाषाणकर गोर  दशरथ    वीकृत सद य   
१९. मा.शेडगे िगरीष ाने र           --“-- 
२०. मा.लुणावत शरद मािणकचंद          --“-- 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. सुभाष माछरे - . ेि य अिधकारी, मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,   
मा.गटटुवार  - कायकारी अिभयंता, थाप य  िवभाग,  मा.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , 
मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता थाप य, मा.सं या वाघ, उपअिभयंता , थाप य  मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, 
थाप य, मा.पी.बी.पाटील -  उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग मा.भाऊसाहेब साबळे – उपअिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग,  

मा.बोरावके डी.एच - उपअिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, मा.सुधाकर कुदळे – उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग,  
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ीम.पाठक ए.ए. - उपअिभयंता, झोिनपु िवभाग, मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी,  ी.जी.एस.देशपांडे – मु य 
आरो य िन र क,  इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे 
कामकाजास सु वात  केली.   

अ) तदनंतर मागील कायपि का . ५,  द. १९/८/२०१५  व कायपि का .६  
      दनांक २१/०८/२०१५  रोजी झाले या िवशेष सभेचा सभावृ ांत कायम   
      करणेत आ याच े मा.अ य  यांनी  कट केले. 

 
तदनंतर उपि थत स मा. सद यांचे संमतीने  खालील  ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
 

िवषय मांक २ गॅस शवदािहनी  चचवड मशान भूमीम य ेबसिवणेबाबत या   तावास मा यता  
                     देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ३ पपरी भाजीमंडईमधील उपल ध असणारे भाजी मंडई ओटे ११ मिह यासाठी अटी  
                     शत नुसार व नगररचना िन ीत करेल या भाडेदराने भाडेत वावर देणेबाबत या  
                     तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे   
 
िवषय मांक ४  पपरी चचवड मनपा या वाकड भागातील संत तुकाराम मंगल कायालयाजवळून २४  
                      मी.डी.पी.रोड झालेला आह े या र यास दनांक १४/८/२०१४  रोजी  कै.शंकरराव  
                      ीपतराव गायकवाड असे नांव देवून ठराव मंजूर कर यात आलेला होता. सदरचा  ठराव         
                      रदद करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ५ भाग मांक २० म ये िबजलीनगर हनुमान वीटसमोरील चौकास कै.रामभाऊ िपराजी  
                    सुयवशी  चौक असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे   
 
िवषय मांक ६ येक भागात दोन सद य आहेत यानुसार भागात र ते, डागण, चौक , उदयान व  
                     इतर  ठकाणी नांवे देणेबाबत ठराव करतेवेळी जो ताव येतो यास तावास थािनक  
                     दो ही नगरसद याची सही असलेचे  प  व उप थीती अस यािशवाय िवषय घेवू नय.े  
                     सबब सदर या तावास मा यता देणाबाबत िवचार करण.े 
 
िवषय मांक  ७  सांगवी फाटा –रावेत बी.आर.टी. संचलनासाठी बस थां याची नांव े िन ीती कर यात  
                      आली असून, सदर  ठकाणी बसटॉप  उभारणी के यानंतर  पपरी चचवड मनपा कडून  
                      बस टॉपची यादी दलेली होती. स या थीतीला सोळानंबर ह ेबस टॉपचे नांव दे यात      
                      आल ेआह.े परंतु सोळानंबर हा बस टॉप हा स या अ ती वात नाही. स या बीआरटीने जो  
                      बस टॉप बांधला आह ेतो संतोषनगर या हददीत येत आह.े तरी सोळा नंबरचे नांव      
                      वगळून सदर बीआरटी बस टॉपला संतोषनगर असे नांव  देणेकामी या तावास  
                      मा यता देणेबाबत िवचार करणे   
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िवषय मांक ८  दनांक १९/८/२०१५ रोजी मंजूर झालेला ठराव  मांक ३० रदद क न नवीन ठराव  
                      मंजूर क न मु लीम  क तान नवीन नामकरणाम ये हजरत उ माने गणी क तान असे  
                      नांव  देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ९  े ीय कायालयाचे काय े ातील  अनािधकृत जाहीरात फलक काढणेकामी या   
                       तावास मा यता  देणेबाबत िवचार करणे . 
 
िवषय मांक १०  पपरी चचवड मनपा या भाग मांक २३  केशवनगर येथे राजपाक चौक येतो या  
                         चौकात सं ाम चौघुले यांची जीम असून, तेथे बजाज स ह सेसचे गॅरेज आहे या चौकास  
                         कै.सुरेश काका गावडे चौक असे नामकरण  नामकरण करणेकामी या तावास मा यता  
                         देणेबाबत िवचार करणे   
 

ठराव . ४०              िवषय . १ 
द. १६/९/२०१५       िवभाग -  १)  थाप य ब े ीय कायालय 

                                                                                          २)  िवदयुत िवभाग 
                    ३)  पयावरण अिभयां ीक  िवभाग 
सुचक :  मा. शिमम पठाण         अनुमोदक: मा. वाती कलाटे     

संदभ :- मा. झामाबाई बारण े यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव. 
िवषय :- थेरगांव येथील स.नं.२२/५ मधील े  १ हे टर ०० आर या िमळकतीचा   

आगाऊ  ताबा   पपरी चचवड मनपास अ, ब प ा दारे  या जमीन मालका या मालक ची जमीन यांनी  
आर ण मांक ६२८  खेळाचे  मैदानसाठी दलेले आह.े सदर खेळाचे मैदानास कै.रामभाऊ  मो  बारणे व  
कै.बारकु मो  बारणे असे नांव देवून नामकरण करणेकामी या तावास  मा यता देणेबाबत  िवचार करणे  
  िवषय मांक १ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत  यावा 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
. 

ठराव . ४१              िवषय . २ 
द. १६/९/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. शिमम पठाण        अनुमोदक: मा. आि नी चचवडेपाटील        
संदभ :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा द. १६/९/२०१५ रोजीचा ताव. 

 मनपाची चचवड लकरोड भाटनगर जवळ चचवड मशानभूमी आह.े सदर मशानभमीम ये 
पयावरणदृ या गॅस दािहनी बसिवणे आव यक आह.े तरी चचवड येथील मशानभमीम ये मनपा पयावरण 
अिभयां ीक   िवभागामाफत िनयमानुसार गॅस दािहनी बसिवणे  तसेच पुव ची मशानभूमीचे प  ेदु त 
करण,े बस यासाठी निवन प ाशेड व बस यासाठी बाक बसिव याकामी या मावास मा यता देणेत येत 
आह.े  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ४२              िवषय . ३ 
द. १९/८/२०१५       िवभाग –   भूमी जदगी िवभाग  
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सुचक :  मा. शमीम पठाण        अनुमोदक: मा.आि नी चचवडेपाटील      
संदभ :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा द. १६/९/२०१५ रोजीचा ताव. 

पपरी चचवड मनपाची  पपरी येथे १८० गाळयांची भाजीमंडई आह.े सदर भाजीमंडईलगत 
मनपाने बावीस भाजीमंडई ओटे बांधलेल े आहेत. सदर भाजीमंडई ओटे भुमी जदगी िवभागाने िवतरीत 
केलेल े आहेत. यानुसार सदर भाजीमंडई ओटे िवतरण कालावधी व करारना याची मुदत संपलेली आह.े 
काही भाजीमंडई ओटे र  आहेत याची मािहती भुमी जदगी िवभागातून घेवून उपल ध भाजीमंडई ओटे 
मा.आयु  यांचेकडील प रप क मांक भुिज/१/कािव/१५६/२०१३, दनांक २०/४/२०१३ मधील अटी 
शत नुसार अकरा मिहने कालावधीसाठी खालील नमुद केले या नागरीकांना आव यक कागदप ानुसार 
नगररचना िवभाग िन ीत करेल या दराने वखचाने करारनामा क न अकरा मिहने भाडयाने 
देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  
१  महेश तानाजी ग ड २. सागर तानाजी ग ड ३. रा ल भ साळी ४. शरीफ महंमद तांबोळी ५. उमेश 
बजरंग खगरे ६. संजय उभे ७. गागरे योगेश ८. सुदाम शार ९. जाधव यंबक १०. िवशाल गावडे ११. 
उमेश संभाजी ग ड १२. योगेश वसंत कदम १३. शांत ढवळे १४. िवशाल कंक १५. कुणाल सहाणे १६. 
मनी तेवर १७. मुकंुद शेरकर १८. सागर मगर १९.अिभ जीत जाधव २०. अजय गायकवाड. २१. 
सौ.शबाना मुलाणी २२. दीप रामचं  भापकर.  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
ठराव . ४३              िवषय . ४ 
द. १६/९/२०१५       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.िवनय गायकवाड          अनुमोदक: मा. वाती मयुर कलाटे      
संदभ :- मा. िवनय उफ िवनायक गायकवाड  यांचा द. १६/९/२०१५ रोजीचा ताव. 

 पपरी चचवड मनपा या वाकड भागातील संत तुकाराम मंगल कायालयाजवळून २४.०० 
मी.डी.पी.रोड झालेला आह.े या र यास १४/८/२०१४ रोजी कै.शंकरराव ीपतराव गायकवाड असे नांव 
देवून ठराव मंजूर करणेत आलेला होता. परंतु येथील थािनक नागरीकांचा यांस कडाडुन िवरोध आहे 
यामुळे नागरीकां या िवचारातून हा ठराव रदद क न या र यास जगदगु  संत े  तुकाराम महाराज माग 

असे नांव दे याकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 

ठराव . ४४              िवषय . ५ 
द. १६/९/२०१५       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा.आशा सुयवशी         अनुमोदक: मा.िवनय गायकवाड      
संदभ :- मा. आशा सुयवंशी   यांचा दनांक १६/९/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग माकं २० म ये िबजलीनगर हनुमान वीट समोरील चौकास कै.रामभाऊ  िपराजी 
सुयवंशी चौक असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ४५              िवषय . ६ 
द. १६/९/२०१५       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा. िवजय  शदे          अनुमोदक: मा. िवनय गायकवाड  
संदभ :- मा. िवजय  शदे   यांचा दनांक १६/९/२०१५ रोजीचा ताव. 

 येक भागात दोन सद य आहेत यानुसार भागात र ते, डागण, चौक, उदयान व इतर 
ठकाणी नांवे देणेबाबत ठराव करतेवेळी जो ताव येतो यांस तावास थािनक दो ही नगरसद यांची 
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सही असलेल ेप  व उप थीती अस यािश वाय िवषय घेवू नय.े सबब सदर या तावास मा यता देणेत येत 
आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ४६              िवषय . ७ 
द. १६/९/२०१५       िवभाग – १)  थाप य ब े ीय कायालय 

                                                                                         २) बी आर टी िवभाग 
                                                                                         ३)  पीएमपीएल  
सुचक :  मा. माया संतोष बारणे      अनुमोदक: मा. वाती मयुर कलाटे        

संदभ :- मा. माया संतोष बारणे  यांचा द.१६/९/२०१५ रोजीचा ताव. 
  सांगवी फाटा रावेत बी.आर.टी.संचालनासाठी बस थानकाची नांवे िन ीत कर यात आली असून.  
सदर ठकाणी बस टॉप उभारणी के यानंतर पपरी चचवड महानगरपािलका कडून बस टॉपची यादी 
दलेली होती. स य थीतीला सोळानंबर हे बस टॉपचे नांव दे यात आले आह.े परंतु सोळानंबर हा बस टॉप 

हा स या अि त वात नाही.  स या बी.आर.टी.ने जो बस टॉप बांधला आहे तो संतोषनगर या हददीत येत 
आह.े  तरी सोळानंबरचे नांव वगळुन सदर बी आर टी बस टॉपला संतोषनगर असे नांव दे याकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ४७       िवषय . ८ 
द. १६/९/२०१५       िवभाग –  १) थाप य ब े ीय कायालय 

                                                                                           २) वैदय कय िवभाग 
सुचक :  मा. छाया साबळे        अनुमोदक: मा.शेखर ओ हाळ         

संदभ :- मा. छाय साबळे  यांचा दनांक १६/९/२०१५ रोजीचा ताव. 
  दनांक १९/८/२०१५ रोजी मंजूर झालेला ठराव मांक ३०  रदद क न निवन ठराव मंजूर क न 
मु लीम क तानला निवन नामकरणाम ये हजरत उ माने गणी क थान  असे नांव दे यास  तसेच 
स मा.नगरसेिवका सौ.छायाताई जग ाथ साबळे शहर सुधारणा सभापती यांचे य ातून अशा तावास 
मा यता दणेेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ४८              िवषय . ९ 
द. १६/९/२०१५       िवभाग – १)  थाप य  अित मण  

        २)  आकाश िच ह परवाना िवभाग  
सुचक :  मा.आशाताई सुयवंशी       अनुमोदक: मा. आि नी  चचवडेपाटील         

संदभ :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा द.१६/९/२०१५ रोजीचा ताव. 
 ब भाग सिमती काय े ाम ये काही ठकाणी अनािधकृतपणे आकाश िच ह व जािहरात फलक 
आहेत. अशा आढळून येणारे अनािधकृत आकाश िच ह व जाहीरात फलक आकाश िच ह व परवाना  
परवाना िन र कामाफत काढणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ४९              िवषय . १० 
द. १६/९/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. शेखर ओ हाळ           अनुमोदक: मा. आि नी चचवडेपाटील           
संदभ :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा द. १६/९/२०१५ रोजीचा ताव. 

 पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग मांक २३  केशवनगर येथे राजपाक चौक येतो या 
चौकात सं ाम चौगुले यांची िजम असून, तेथे बजाज स ह सेसचे गॅरेज आहे या चौकास कै.सुरेश काका 
गावडे चौक असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता ता काळ मंजूर करणेकामी या तावास मा यता देणेत 
येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

वरील माणे सभेचे कामकाज झाल े मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांनी सव उपि थतांचे 
आभार मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  

 
 
         सही/- 

[अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव ] 
अ य  

ब भाग सिमती, चचवड 
 

पपरी चचव महानगरपािलका, 
ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ १७९  /२०१५. 
दनांक :  १७ /१० /२०१५            

            सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
 


