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     पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

कायपि का . ६ 

दनांक :- २१/०८/२०१३            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
२१/०८/२०१३ 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. पवार यमुनाताई रमणनाना                                अ य ा 

२. मा. नेटके सुमन राज       सद य 

३. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत     सद य 

४. मा. भ डवे संिगता राज       सद य 

५. मा. सुयवंशी आशा ाने र     सद य 

६. मा.ल ढे गणेश नारायण       सद य 

७. मा. शमीम पठाण      सद य 

८. मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव    सद य 

९. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन    सद य 

१०. मा. को-हाळे अनंत सुभाष     सद य 

११. मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख    सद य 

१२. मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन     सद य 

१३ मा. मासुळकर समीर मोरे र     सद य 

१४. मा. पालांडे सुजाता सुिनल     सद य 

१५. मा. पानसरे अिमना मोहं मद     सद य 

१६. मा. साबळे छाया जग ाथ     सद य 

१७. मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव      सद य 

 

तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
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शासन अिधकारी शांताराम राऊत,  उपअिभयंता, डी. एन. ग टूवार, सी.बी. क डे, के. डी. 

फुटाण,े एस. एस. मोरे, एस.एम. कुदळे, संजय घुब,े  ि ह. जी कांबळे, ही.एन.देसल,े , ीम. मोमीन, 
एम.एम.च हाण सहा. आरो यािधकारी जे.एस. जानकर,  उदयान - चांदेरे आर. बी.,  इ यादी.  

सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उपि थतांचे वागत केल.े व सभेचे 
कामकाजास सु वात झाली. 

शासन अिधकारी (सभाशाखा) ब भाग सिमती यांनी िवषयप ाचे वाचन केल.े 

उपि थत स मा सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे िवषय  

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 

िवषय . १            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

उ ोगनगर चचवड येथील उ ानास  सािह यर  आ णाभाऊ साठे असे नांमकरण कर यात याव.े  

िवषय . २            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

भाग . २८ मासुळकर कॉलनी येथे स.न. १०९/११० व आर ण . ७९/८० हे उ ानसाठी 
आरि त आह.े  सदर आर ण ंहे महानगरपािलकेने आप या ता यात घेऊन ते िवकिसत केले जाव.े  यासाठी  
ठराव मंजूर क न यावा.  तसेच शासनास सदर कामाची लवकरात लवकर कारवाई क न हे आर ण 
ता यात याव ेिह िवनंती. 

िवषय . ३            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

भाग . २८  मासुळकर कॉलनी येथ,े भाजी मंडई व हॉकस झोनची व था केलेली आहे  परंतु हया 
भागातील भाजी िव े ते व हातगाडीवर फळे िवकणा-यांना अजुन या तयार असले या मंडईत व हॉकस 
झोनम ये बस यास परवानगी िमळालेली नाही. तसेच भाजी मंडई या  िनिवदा काढ या असता १०च 
भाजी िव े यांनी गेली दोन वषापुव    िनिवदा भर या व यांना िमळा या आहेत. तरी पुढील िनिवदा  
काढेपयत व हॉकस झोनची व था होईपयत हया भागातील भाजी िव े ते व हातगाडी धारकांवर कोणती 
अित मण कारवाई क  नये असा ठराव करावा व या ठकाणी  हॉकस झोन व भाजी मंडई सु  करावी. 

िवषय . ४            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

भाग . २१ म ये डासांचे माण वाढत असून आरो या या सम या िनमाण  हो याची श यता अस याने 
नाग रकांम ये  िभतीचे माण वाढत आहे तरी आठवडयातून २ वेळ भाग . २१ म ये धुरीकरण 
कर यात याव.े 

िवषय . ५            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

नांमकरणाबाबत – 

१.  रावेत स.न. १०३ मधील सोसायटीचे  नांव  अिभनव कॉलनी असे कर यात याव.े 

२. वा हेकरवाडी स.नं. ११५/१ ीपती कॉलनी हे नांव दे यात यावे. 
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३.  कवळे मशान भुमीस नागुजी ल मण धुमाळ वैकंुठ धाम असे नांव देणेत याव.े 

िवषय . ६            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

उ ोगनगर मधील द मं दर, हिगरी जवळील चौकास अ ाप कोणतेही नामकरण केले नसून सदर 
चौकास  राजे    िशव छ पती (चौक)  असे नामकरण कर यात याव.े  

 िवषय . ७            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

भाग . २१ उ ोगनगर झोपडप ी मधील र याची कामे अधवट व पात के यामुळे या ठकाणी 
पावसाळयात पावसाचे व ेनेजचे घाण पाणी ख यात व नाग रकां या घरात जमा होऊन आरो या या 
सम या िनमाण हो याची श यता अस याने लवकरात लवकर अधवट रािहलेले पे ह ग लॉक बसिव याचे 
काम पुण करावे तसेच झोपडप ीत मिहलांची शौचालयाची गैरसोय होत अस याने या ठकाणी 
मिहलांसाठी नवीन शौचालय उभार यात यावेत. 

िवषय . ८            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

काळेवाडी स.नं. १०६/१०७ पासून पपरीनगर येथील आंबेडकर कॉलनीपयत पवना नदीवर पुल तयार 
कर यात यावा. यामुळे  पपरीनगर यथेील वाहतूक अितशय कमी होऊन काळेवाडीतील नाग रकांना 
पपरीनगर यथेील इं दरा गांधी पुलावर सहजपणे जाता येईल व यांचा वेळ वाचेल. 

िवषय . ९            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

शगुन चौक ते मेन बाजार महा मा गांधी रोड, इं दरा गांधी पुल भाटनगरपयत, शगुन चौक ते रे वे 
टेशनपयत झुलेलाल मं दर ते मंडई समोरील र यालगत पु हा रे वे टेशनपयत (सेवा िवकास बँक ) तसेच 

शगनु चौक ते साई चौक तसेच शगुन चौक ते जय हद शाळेपयत नो हॉकस झोन जाहीर कर यात यावा.  या 
ठकाणी  चंड माणात वाहतुक असते. मोठया माणात अपघात होतात.  बाजारात ये या-जा यासाठी 

अडथळे िनमाण होतात. वाहतुक जाम होते. 

िवषय . १०            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

 पपरी नगर येिथल इं दरा गांधी पुलाखालील मनपाने  बनिवलेली जी दुकाने आहेत ती दुकाने  िव स न 
गे यामुळे ितथे   अित मणे झालेले आह.े  दुकानांची शटर तोडलेले आहेत.  याम ये जुगार, अनैितक 

वसाय चालू आहेत.  तसेच इतरही अित मण झालेले आहते. ही सव अित मण काढून  या ठकाणी  
म छीमाकट सु या मासळीचे माकट इ यादी माकट कर यात याव.े 

िवषय . ११            िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

भाग . २२ चचवड मधील महा मा फुले िव ालयाशेजारील  नवीन बांधले या ाथिमक शाळे या 
इमारतीला कृ णाजी ल मण चचवडे पाटील शै िणक संकुल  असे नांमकरण कर यात याव.े 
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

सूचक - मा. शमीम पठाण               अनुमोदक- मा. नेटके सुमन राज  

महारा ाचे थोर समाज सुधारक, अिनसचे अ य ,  बोधनकार,   पुरोगामी िवचारांचे वतक कै. मा. डॉ. 

नर  दाभोळकर यांची ह या झाली. यांना दांजली वा न आजची  सभा तहकुब कर यात यावी.                           
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

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

 

  मा. अ य ा - बुधवार द. १६/९/२०१३ रोजी स. ११.४५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आह े

 

              सही/- 

[ पवार यमुनाताई रमणनाना ] 

अ य  

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

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

( द. २१/०८/२०१३ ची तहकूब सभा ) 

कायपि का . ६ 

दनांक :- १६/०९/२०१३            वेळ :- द.ु ११.४५ वा. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची द. २१/०८/२०१३ ची तहकूब सभा 
सोमवार दनांक १६/०९/२०१३ रोजी स. ११.४५ 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. पवार यमुनाताई रमणनाना    अ य ा 

२. मा. नेटके सुमन राज      सद य 

३. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत    सद य 

४. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव    सद य 

५. मा. सुयवंशी आशा ाने र    सद य 

६. मा.ल ढे गणेश नारायण      सद य 

७. मा. शमीम पठाण     सद य 

८. मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव   सद य 

९. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन   सद य 

१०. मा. को-हाळे अनंत सुभाष    सद य 

११. मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख   सद य 

१२. मा. गावडे जय ी वसंत     सद य 

१३. मा. शे ी साद      सद य 

१४. मा. साळंुके सिवता सुरेश     सद य 

१५. मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन    सद य 

१६. मा. पालांडे सुजाता सुिनल    सद य 
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१७. मा. मंचरकर िगता सुिशल    सद य 

१८. मा. साबळे छाया जग ाथ    सद य 

१९. मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव     सद य 

२०. मा. आसवानी   सिवता धनराज     सद य 

२१. मा. ओ हाळ शेखर अशोक    सद य 

तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. भाग अिधकारी सुभाष माछरे, मा. काय. अिभयंता र व  दुधेकर, शरद जाधव, वसंत काची, 
शासन अिधकारी शांताराम राऊत, लेखािधकारी सुरेश आ हाळे, उपअिभयंता, बागलाणे संजय, डी. एन. 

ग टूवार, सी.बी. क डे, के. डी. फुटाण,े ि ह. जी कांबळे, ही.एन.देसल,े  सुधाकर कुदळे, ीम. मोमीन, 
एम.एम.च हाण, उ ान सहा. आर.बी. चांदेरे सहा. आरो यािधकारी, जे.एस. जानकर,  इ यादी.  

सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उपि थतांचे वागत केल.े व सभेचे 
कामकाजास सु वात झाली  

द. १९/६/२०१३ व १७/७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायि का ४ व ५ ) सभावृ ांत 

कायम करणेत आ याचे मा. सभापती यांनी कट केल.े 

ठराव . ३८         िवषय . १   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक: मा. शमीम पठाण          अनुमोदक: मा. ल ढे गणेश नारायण  

संदभ : मा. शमीम पठाण यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

उ ोगनगर चचवड येथील उ ानास  सािह यर  आ णाभाऊ साठे असे नांमकरण कर यास 
मा यता देणेत आली.    

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ३९         िवषय . २   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक: मा. मंदा कनी अजुन ठाकरे         अनुमोदक: मा. पालांडे सुजाता सुिनल  

संदभ : मा. मंदा कनी अजुन ठाकरे यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .                                                
मा.सद यानंी िशफारस केले माण े

भाग . २८ मासुळकर कॉलनी येथे स.न. १०९/११० व आर ण . ७९/८० हे उ ानसाठी 
आरि त आह.े  सदर आर ण हे महानगरपािलकेने आप या ता यात घेऊन ते िवकिसत कराव.े   
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  तसेच शासनाने  सदर कामाची लवकरात लवकर कारवाई क न हे आर ण ता यात घे यास 
मा यता देणेत आली.     

ठराव सवानुमते मंजूर झाला.                                                                                                                             

ठराव . ४०         िवषय . ३   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक: मा. मंदा कनी अजुन ठाकरे         अनुमोदक: मा. पालांडे सुजाता सुिनल  

संदभ : मा. मंदा कनी अजुन ठाकरे यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .                                                
मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

भाग . २८  मासुळकर कॉलनी येथ,े भाजी मंडई व हॉकस झोनची व था केलेली आहे  परंतु 
या भागातील भाजी िव े ते व हातगाडीवर फळे िवकणा-यांना अजुन या तयार असले या मंडईत व हॉकस 
झोनम ये बस यास परवानगी िमळालेली नाही. तसेच भाजी मंडई या  िनिवदा काढ या असता १०च 
भाजी िव े यांनी गेली दोन वषापुव    िनिवदा भर या व यांना िमळा या आहेत. तरी पुढील िनिवदा  
काढेपयत व हॉकस झोनची व था होईपयत हया भागातील भाजी िव े ते व हातगाडी धारकांवर 
कोणतीही  अित मण कारवाई क  नये व या ठकाणी  हॉकस झोन व भाजी मंडई सु  करणेस मा यता 
दली. 

                              ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ४१         िवषय . ४   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक: मा. ल ढे गणेश नारायण          अनुमोदक: मा. को-हाळे अनंत सुभाष 

संदभ मा. ल ढे गणेश नारायण यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .                                                
मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

भाग . २१ म ये डासांचे माण वाढत असून आरो या या सम या िनमाण  हो याची श यता 
अस याने नाग रकांम ये  िभतीचे माण वाढत आहे तरी आठवडयातून २ वेळ भाग . २१ म ये 
धुरीकरण कर यास मा यता देणेत आली. 

                              ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ४२         िवषय . ५   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक: मा. भ डवे संिगता राज            अनुमोदक: मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 

संदभ मा. भ डवे संिगता राज  यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .                                                
मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

१. रावेत स.न. १०३ मधील सोसायटीचे  नांव  अिभनव कॉलनी असे कर यात याव.े 
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२. वा हेकरवाडी स.न. ११५/१ ीपती कॉलनी हे नांव दे यात याव.े 
३.  कवळे मशान भुमीस नागुजी ल मण धुमाळ वैकंुठ धाम असे नांव देणेत याव.े 

वरील माणे नांमकरण कर यास मा यता देणेत आली. 

                              ठराव सवानुमते मंजूर झाला 

ठराव . ४३         िवषय . ६   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक: मा. ल ढे गणेश नारायण          अनुमोदक: मा. को-हाळे अनंत सुभाष 

संदभ मा. ल ढे गणेश नारायण यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .                                                
मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

उ ोगनगर मधील द मं दर, हिगरी जवळील चौकास अ ाप कोणतेही नामकरण केले नसून 
सदर चौकास  राजे    िशव छ पती (चौक)  असे नामकरण कर यास मा यता देणेत आली. 

                              ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ४४         िवषय . ७   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक: मा. ल ढे गणेश नारायण          अनुमोदक: मा. को-हाळे अनंत सुभाष 

संदभ मा. ल ढे गणेश नारायण यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .                                                
मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

भाग . २१ उ ोगनगर झोपडप ी मधील र याची कामे अधवट व पात के यामुळे या ठकाणी 
पावसाळयात पावसाचे व ेनजेचे घाण पाणी ख यात व नाग रकां या घरात जमा होऊन आरो या या सम या 
िनमाण हो याची श यता अस याने लवकरात लवकर अधवट रािहलेले पे ह ग लॉक बसिव याचे काम पुण करावे  
तसेच झोपडप ीत   मिहलांची शौचालयाची गैरसोय होत अस याने या ठकाणी मिहलांसाठी नवीन शौचालय 
उभार यास मा यता दे यात आली. 

                              ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ४५         िवषय . ८   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक: मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव             अनुमोदक: मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

संदभ मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .                                                
मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

काळेवाडी स.न. १०६/१०७ पासून पपरीनगर   येथील आंबेडकर कॉलनीपयत पवना नदीवर पुल तयार 
कर यात यावा. यामुळे पपरीनगर येिथल वाहतूक अितशय कमी होऊन काळेवाडीतील नाग रकांना पपरीनगर 
येथील इं दरा गांधी पुलावर सहजपणे जाता येईल व यांचा वेळ वाचेल. 

                              ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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ठराव . ४६         िवषय . ९   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक: मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव        अनुमोदक: मा. पवार यमुनाताई रमणनाना                              

संदभ मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .                                                
मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

शगुन चौक ते मेन बाजार महा मा गांधी रोड, इं दरा गांधी पुल भाटनगरपयत, शगुन चौक ते रे वे 
टेशनपयत झुलेलाल मं दर ते मंडई समोरील र यालगत पु हा रे वे टेशनपयत (सेवा िवकास बँक ) तसेच 

शगुन चौक ते साई चौक तसेच शगुन चौक ते जय हद शाळेपयत नो हॉकस झोन जाहीर कर यात यावा.  या 
ठकाणी  चंड माणात वाहतुक असते. मोठया माणात अपघात होतात.  बाजारात ये या-जा यासाठी 

अडथळे िनमाण होतात. सदर कायवाहीस मा यता देणेत आली. 

                              ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ४७         िवषय . १०   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक: मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव        अनुमोदक: मा. पवार यमुनाताई रमणनाना                              

संदभ मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .                                                
मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

पपरी नगर येिथल इं दरा गांधी पुलाखालील मनपाने  बनिवलेली जी दुकाने आहेत ती दुकाने  
िव स न गे यामुळे ितथे   अित मणे झालेले आह.े  दुकानांची शटर तोडलेले आहेत.  याम ये जुगार, 
अनैितक वसाय चालू आहेत.  तसेच इतरही अित मण झालेले आहेत. ही सव अित मण काढून  या 
ठकाणी  म छीमाकट सु या मासळीचे माकट इ यादी माकट कर यास मा यता देणेत आली. 

                              ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ४८         िवषय . ११   

द. १६/०९/२०१३          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन              अनुमोदक : मा. शमीम पठाण  

संदभ :  मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन यांचे  द. २१/०८/२०१३ रोजीचे प .                                     
मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

भाग . २२ चचवड मधील महा मा फुले िव ालयाशेजारील  नवीन बांधले या ाथिमक 
शाळे या इमारतीला  कृ णाजी ल मण चचवडे पाटील शै िणक संकुल  असे नांमकरण कर यास मा यता 
देणेत आली. 

                              ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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वरील माणे सभेचे कामकाज होऊन मा. अ य ा मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी सव 
उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 

              सही/- 

[ पवार यमुनाताई रमणनाना ]                                                                
अ य ा                                                             

 ब भाग सिमती, चचवड 

 

ित, 

सव संबंिधत  

                                शासन अिधकारी 

  सभाशाखा, ब भाग सिमती 

   िप. च.मनपा, चचवड-३३. 

. एएमसी/ब २/कािव/२८२/२०१३, द. ३०/०९/२०१३ 

 

 

 

 


