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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . १२ 

सभावृ ांत  
दनांक :-  २९/२/२०१६            वेळ :- द.ु १२.१५  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार  दनांक 
२९/२/२०१६ 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.भाऊसाहेब भोईर  
३. मा.सुयवंशी आशा ाने र  
४. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन   
५. मा.को-हाळे अनंत सुभाष 
६. मा.गावडे जय ी वसंत    
७. मा.िवमलताई जगताप 
८. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
९. मा.झामाबाई बाळासाहेब बारण े 
१०. मा.माया संतोष बारण े
११. मा.शेखर अशोक ओ हाळ   
१२. मा.कलाटे वाती मयूर  
१३. मा.शरद मािणकचंद  लुणावत   वीकृत सद य    
१४. मा.गोर  दशरथ पाषाणकर   वीकृत सद य  
 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 मा.सुभाष माछरे  – ेि य अिधकारी ,मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,     
मा. देव णा गटटुवार  - कायकारी अिभयंता, थाप य  िवभाग,   मा.शिशकांत मोरे – कायकारी अिभयंता, िवदयुत 
िवभाग, मा.भाऊसाहेब साबळे, उपअिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग,  मा.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , 
मा.के.डी.फुटाणे – उप अिभयंता थाप य िवभाग, मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, मा.एन.आर. नबाळकर – 
उपअिभयंता थाप य, मा.सं या वाघ, उपअिभयंता , थाप य,  मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी,  

ी.के.डी.दरवडे, सहा.आरो यािधकारी,  मा.गणेश 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 . ११,  द. २९/१/२०१६  रोजी झाले या  सभेचा सभावृ ांत कायम   
करणेत आ याच े मा.अ य  यांनी  कट केले. 
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तदनंतर उपि थत स मा. सद यांचे संमतीने  खालील  ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
 

िवषय मांक ३ कै.िशवाजी उफ नाना रामभाऊ भोईर यांचे नांव मोरया गोसावी टेिडयम मधील  
बांध यात आले या मला दे यात आले आह.े या शेजारील खोलीम ये योगा ित ान या 
वतीने सां दाियक  काय म , बालसं कार वग, व मिहलांसाठी रोज योगाचे वग चालु 
आहेत.  तरी सदरची म (खोली) ही योगदान ित ान यांना नाममा  भाडेत वावर 
दे यास तसेच सव अटी व शत  सदर ित ानला मा य रहातील. सबब सदर या तावास 
मा यता देणेबाबत  िवचार करणे मा.भाऊसाहेब भोईर यांचा ताव. 
 

िवषय मांक ४ चचवडेनगर भाग मांक २० म ये र टन कॉलनीतील कमानीस  र टन ि हज हौ सग  
सोसायटी असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे 
मा.आशाताई सुयवंशी यांचा  ताव. 
 

िवषय मांक ५ भाग मांक ५० थेरगांव गांवठाण पदमजी पेपरमील मधील पवना नदी काठी थेरगांव  
मशानभुमीत   नवीन प ाशेड बनिव यासाठी  दश या िवधी हॉलजवळ दो ही बाजुने 

उतर या प दतीने शेड बनिव याकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे 
मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव.   

 
ठराव . ७५              िवषय . १ 
द. २९/२/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. झामाबाई बारण े         अनुमोदक: मा.िनलेश बारण े     
संदभ :- मा. झामाबाई बारणे  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 दणेेबाबत  िवचार करणे  
  िवषय मांक १ चा िवचार  पुढील सभेचे वेळी करणेत  यावा 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ७६              िवषय . २ 
द.  २९/२/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. माया संतोष बारणे         अनुमोदक: मा. वाती कलाटे     
संदभ :- मा. माया संतोष बारणे  यांचा दनांक २०/११/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक  ५१ गणेशनगर – बेल ठकानगर थेरगांव  या प रसरातील र यास  पंचिशल  
कॉलनी मांक १ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पथ, २. पंचिशल कॉलनी मांक २ ान योती सािव ीबाई फुले 
पथ, ३. समथ कॉलनी गणेशनगर, थेरगांव, ४. मयुरबाग कॉलनी गणेशनगर, वाकडरोड, थेरगांव  असे 
नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ७७              िवषय . ३ 
द.  २९/२/२०१६       िवभाग -  डा िवभाग  

सुचक :  मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर    अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवशी      
संदभ :- मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर यांचा दनांक २९/२/२०१६ रोजीचा ताव. 

  कै.िशवाजी उफ नाना रामभाऊ भोईर यांचे नांव मोरया गोसावी टेिडयम मधील बांध यात 
आले या मला दे यात आले आह.े या शेजारील खोलीम ये योगा ित ान या वतीने सां दाियक  काय म 
, बालसं कार वग, व मिहलांसाठी रोज योगाचे वग चालु आहेत.  तरी सदरची म (खोली) ही योगदान 

ित ान यांना नाममा  भाडेत वावर दे यास तसेच सव अटी व शत  सदर ित ानला मा य रहातील. 
सबब सदर या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ७८              िवषय . ४ 
द.  २९/२/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. आशाताई सुयवशी       अनुमोदक: मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोई       
संदभ :- मा.आशाताई सुयवशी यांचा  दनांक २९/२/२०१६ रोजीचा ताव. 

  चचवडेनगर भाग मांक २० म ये र टन कॉलनीतील कमानीस  र टन ि हज हौ सग 
सोसायटी असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ७९              िवषय . ५ 
द.  २९/२/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. झामाबाई बारणे       अनुमोदक: मा.िनलेश िहरामण बारणे      
संदभ :- मा.झामाबाई बारणे  यांचा दनांक २९/२/२०१६ रोजीचा ताव. 

  भाग मांक ५० थेरगांव गांवठाण पदमजी पेपरमील मधील पवना नदी काठी थेरगांव 
मशानभुमीत   नवीन प ाशेड बनिव यासाठी  दश या िवधी हॉलजवळ दो ही बाजुने उतर या प दतीने 

शेड बनिव याकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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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/१३८/२०१६. 
दनांक : ११ / ०३  /२०१६           

              सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


