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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . ९ 

सभावृ ांत  
दनांक :-  २६/११/२०१५            वेळ :- द.ु १२.१५  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार  दनांक 
२६/११/२०१५ 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.शमीम पठाण  
३. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन   
४. मा.िशदे  िशतल उफ िवजय गोरख 
५. मा.गावडे जय ी वसंत  
६. मा.जगताप  िवमलताई सुरेश   
७. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
८. मा.झामाबाई बाळासाहेब बारण े    
९. मा.ओ हाळ शेखर अशोक  
१०. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
११. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१२. मा.कलाटे वाती मयूर  
१३. मा.लुणावत  शरद  मािणकचंद   वीकृत सद य   
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,  मा.रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता, 
पाणीपुरवठा िवभाग,  मा.गटटुवार  - कायकारी अिभयंता, थाप य  िवभाग,  मा.शिशकांत मोरे, कायकारी अिभयंता, 
िवदयुत, मा.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, 
मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता थाप य, मा.सं या वाघ, उपअिभयंता , थाप य, मा.ए.बी.पाटील -  
उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग, मा. वालवंशी एस.जे.- .उपअिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, मा.िमनानाथ इनामदार – 
लेखािधकारी,  ी.के.डी.दरवडे, सहा.आरो यािधकारी, ी.वामन बाबुराव नेमाणे – कायालयीन अिध क (अित मण 
पथक मुख) ब े ीय कायालय 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 . ८,  द. २१/१०/२०१५  रोजी झाले या  सभेचा सभावृ ांत कायम   
करणेत आ याच े मा.अ य  यांनी  कट केले. 

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

िवषय मांक  २ चचवड भाग मांक २२  ी मोरया गोसावी मं दर व धने र पुल ते थेरगांव पुल  
                       पवना नदीलगतचा परीसर शासन धोरणानुसार  लॉ टीक मु  करणेकामी या  

तावास मा यता देणेबाबत      
                      िवचार करणे मा.आि नी चचवडेपाटील यांचा ताव   
िवषय मांक ३ महासाधु ी मोरया गोसावी यांचे कायकालातील जीवनचरी ावर आधारीत युर स  
                     पावती उदयानाम ये  बसिव याकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
                     मा.आि नी चचवडेपाटील याचा ताव   
िवषय मांक ४ वाकड डांगेचौक ते क पटेव ती स.नं.२०६ (जं बो कग ते शेख व ती) र याला  
                     कै.रामभाऊ कलाटे माग, उ कष चौक असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता  
                     देणेबाबत  िवचार करणे मा. वाती कलाटे यांचा ताव.  
िवषय मांक. ५ वाकड येथील स ह नं.१६६/६ मधील चौकाला कै.आबाजी कलाटे चौक असे नांव  
                      देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  िवचार करणे  मा. वाती कलाटे यांचा  
                      ताव. 
िवषय मांक ६ वाकड येथील स ह नं.१६६/२/२ मधील चौकाला कै.म हारी कलाटे ईडन चौक असे नांव  
                      देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा. वाती कलाटे यांचा ताव. 
िवषय मांक ७  भाग मांक ५२ म ये नामफलक / बोड बसिव याकामी या तावास मा यता             
                      देणेबाबत  िवचार करणे मा.यमुनाताई पवार यांचा ताव. 
 
ठराव . ५६              िवषय . १ 
द. २६/११/२०१५       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. िनलेश बारणे          अनुमोदक: मा. वाती कलाटे     
संदभ :- मा. माया संतोष बारणे  यांचा दनांक २०/११/२०१५ रोजीचा ताव. 
िवषय :- भाग माक ५१ गणेशनगर – बेल ठकानगर थेरगांव प रसरातील 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 या 
र याचें नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.माया संतोष बारणे यांचा 

ताव  
िवषय मांक १ चा  िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा 

सदरचा  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ५७              िवषय . २ 
द. २६/११/२०१५       िवभाग –  १. आरो य मु य कायालय 

          २.पयावरण व अिभयां ीक  िवभाग 
          ३. आरो य ब े ीय कायालय 
सुचक :  मा. आि नी गजानन चचवडेपाटील   अनुमोदक: मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव            

संदभ :- मा. आि नी गजानन चचवडेपाटील यांचा द. २६/११/२०१५ रोजीचा ताव  
 चचवड भाग मांक २२ म ये महासाधू ी मोरया गोसावी म दर परीसर व धने र पुल ते 
थेरगांव पुल दर यानचा पवना नदीकाठचा परीसर शासना या धोरणाला अनुस न ला टीक मु  कर यात 
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यावा. जेणेक न नदी दुषण होणार नाही व मं दराचा प रसर व छ व संुदर राह यास मदत  होईल. सबब 
सदर या तावास मा यता देणेत येत आह.े.  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ५८              िवषय . ३ 
द. २६/११/२०१५       िवभाग –  १. थाप य ब े ीय कायालय  

           २. िवदयुत ब े ीय कायालय 
सुचक :  मा. आि नी गजानन चचवडेपाटील   अनुमोदक: मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव            

संदभ :- मा. आि नी गजानन चचवडेपाटील यांचा द. २६/११/२०१५ रोजीचा ताव  
चचवड भाग मांक २२ म ये महासाधू ी मोरया गोसावी मं दरालगत पावती उदयानाम ये 

महासाधू ी मोरया गोसावी यांचे कायकालातील जीवन चरी ावर आधारीत युर स उभार याबाबत 
असं य भािवक – भ ांची मागणी आह.े सबब पावती उदयानाम ये १० युर स उभार याकामी या 

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

ठराव . ५९              िवषय . ४ 
द. २६/११/२०१५       िवभाग – थाप य  ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. वाती कलाटे            अनुमोदक: मा.िवनय गायकवाड       
संदभ :- मा. वाती कलाटे  यांचा द.२६/११/२०१५ रोजीचा ताव.. 

 वाकड डांगेचौक ते क पटेव ती स.नं.२०६ (जं बो कग ते शेख व ती) र याला  कै.रामभाऊ 
कलाटे माग, उ कष चौक असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणत येत आह.े 
     सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ६०              िवषय . ५ 
द. २६/११/२०१५       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा. वाती कलाटे          अनुमोदक: मा.िवनय गायकवाड        
संदभ :- मा. वाती कलाटे  यांचा दनांक  २६/११/२०१५ रोजीचा ताव. 

 वाकड येथील स ह नंबर १६६/६ मधील चौकाला कै.आबाजी कलाटे चौक असे नांव देणेकामी या 
प तावास मा यता देणेत येत आह.े. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ६१              िवषय . ६ 
द. २६/११/२०१५       िवभाग –  . थाप य  ब े ीय कायालय    

सुचक :  मा. वाती कलाटे       अनुमोदक: मा. िवनय गायकवाड         
संदभ :- मा. वाती कलाटे  यांचा द.२६/११/२०१५ रोजीचा ताव. 

 वाकड येथील स ह े नं.१६६/२/२ मधील चौकाला कै.म हारी कलाटे ईडन चौक असे नांव 
देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ६२              िवषय . ७ 
द. २६/११/२०१५       िवभाग –  . थाप य  ब े ीय कायालय    

सुचक :  मा.यमुनाताई पवार        अनुमोदक: मा. शेखर ओ हाळ         
संदभ :- मा.यमुनाताई पवार  यांचा द.२६/११/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक ५२ ताथवडे-पुनावळे असून, सदर भागातील नागरीकां या मागणीनुसार १) 
वामी िववेकानंद नगर-२, २) वमी िववेकानंदनगर-३ ३) वामी िववेकानंद नगर – ४, ४) वामी 

िववेकानंद नगर – ५, ५) शुभदा  कॉलनी ६) ानदा कॉलनी (सं या २ बोड), ७) सुखदा कॉलनी ८) 
गजानन कॉलनी , ९) िललाई पाल १०) ल ढे व ती-२, ११) पंचशील नगर १२) नृ सह कॉलनी अशी  
कॉलनीची नांवे असून, या माणे नामफलक बोड बसिवणेकामी 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/ २०७ /२०१५. 
दनांक :   १६ /१२ /२०१५           

              सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


