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पपरी चचवड महानगरपािलका 
क भाग कायालय 

कायपिञका मांक-११ 
सभावृ ातं 

 द.- ६/३/२०१३             वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये द.६/३/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० 
वाजता आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत 
होते. 
 

१)     मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग         - अ य ा  
२)     मा.आ हाट मंदा उ म 
३)     मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
४)     मा.काळजे िनतीन ताप 
५)     मा.मिडगेरी वषा िवलास 
६)     मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
७)     मा.सुपे आशा र व  
८)     मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
९)     मा.जा लदर (बा पु) शद े
१०) मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
११) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
१२) मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
१३) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१४) मा.ननवरे िजत  बाबा 
१५) मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
१६) मा.भोसले रा ल हनुमंत 
१७) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१८) मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
१९) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
२०) मा.काटे राज  िभकनशेठ 
२१) मा.शडगे आशा सुखदेव 
२२) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
२३) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
२४) मा.संजय केशवराव काटे 
 
 

       तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
       ी. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी, ी.दुधेकर –
कायकारी अिभयंता, थाप य क- भाग्, ी. मनोहर कुदळे- कायकारी अिभयंता िवदयुत, 

ी.बरशे ी- कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा क- भाग, ी.इनामदार-लेखािधकारी, 
ीम.पाठक-उपअिभयंता जलिन सारण, ी.जगताप-उपअिभयंता थाप य, ी.राणे-

उपअिभयंता थाप य, ी.पाटील- उपअिभयंता ,िवदयुत, ी.बोञे- उपअिभयंता, थाप य-क 
भाग, ी. लगस व ी.भोकरे - सहा.आरो यािधकारी, ी.सेठीया-उपअिभयंता , नगररचना. 
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         सव थम मा.अ य ा यांनी सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला 
सुरवात केली. 
 
          तदनंतर खालील माणे मा.अ य  यांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले. 
 
िवषय मांक-२)  भाग .६४ म ये स.नं.२ मधील िवकास आराखडयातील १८ मी.र यास  
                       िगत गो वद असे नामकरण करणेबाबत- मा.संजय काटे व मा.चं कांता  
                       सोनकांबळे यांचे पञ. 
िवषय मांक-३)  भाग . ६४ मधील बोपखेल येथील खाली नमुद केले या र यांचे  
                       दशादशक – नामफलक लाव या या ठरावास मा यता दे याबाबत-   
                       मा.संजय काटे व मा.चं कांता सोनकांबळे यांचे पञ. 
िवषय मांक-४)  भाग . ३१ दघी येथील र यांना नाव दे याबाबत- मा.आशा सुपे व  
                        मा.रमा ओ हाळ यांचे पञ. 
िवषय मांक-५)  वॉड मांक २४ ( निवन भाग . २९) इं ायणीनगर म ये वागत कमान  
                       बांधणेचे कामातून से टर नं-१ म ये केट ग ॅकचे काम करणेबाबत-   
                       मा.वषाताई मिडगेरी, मा.महेश लांडगे व मा.िसमा सावळे यांचे पञ.  
              ------  
 
           द. ६/०२/२०१३ या सभावृ ांतामधील हजेरीम ये अ. . “१७ ) काटे रोिहतअ पा 
सुदाम ”  या ऐवजी  “ काटे राज  िभकनशेठ ”  अशी दु ती करणेत येवून या दु तीसह  
द.   ६/०२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका .९) सभावृ ांत  कायम करणेत 

आ याचे मा.अ य ा यांनी कट केले. 
 
         द.१४/२/२०१३  व १६/२/२०१३ रोजी झाले या अंदाजपञक िवशेष सभेचा  
( कायपिञका . १०) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.अ य ा यांनी कट केले. 
   ----- 
           सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले.  
 
ठराव मांक- १४६       िवषय मांक- २ 
दनांक-  ६/३/२०१३    िवभाग- थाप य क  

सुचक-मा.संजय काटे                             अनुमोदक-मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ- मा.संजय काटे व मा.चं कांता सोनकांबळे  यांचे पञ. 
 
             भाग मांक ६४ बोपखेल येथील सव नंबर २ मधील िवकास आराखडयातील १८ 
मीटर र यास “ िगत गो वद ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 
                                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
 
ठराव मांक- १४७       िवषय मांक- ३ 
दनांक-  ६/३/२०१३    िवभाग- थाप  य क  

सुचक-मा.संजय काटे                             अनुमोदक-मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ- मा.संजय काटे व मा.चं कांता सोनकांबळे  यांचे पञ. 
      भाग . ६४ मधील बोपखेल येथील खाली नमुद केले या र यांचे दशादशक-
नामफलक लाव यास मा यता देणेत येत आह.े 
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१) गणेशनगर कॉलनी नं. १ १८) गणेशनगर कॉलनी नं.१८ 
२) गणेशनगर कॉलनी नं. २ १९) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक 

रामनगर 
३) गणेशनगर कॉलनी नं. ३ २०) िगत गो वद माग 
४) गणेशनगर कॉलनी नं. ४ २१) छञपती िशवाजी चौक बोपखेल 
५) गणेशनगर कॉलनी नं.५ २२)   व ताद बाबुराव घुले पथ बोपखेल 
६) गणेशनगर कॉलनी नं.६ २३) िशव छञपती चौक 
७) गणेशनगर कॉलनी नं.७ २४) मािणकराव झपके पथ बोपखेल 
८) गणेशनगर कॉलनी नं.८ २५) हद केसरी नगर 
९) गणेशनगर कॉलनी नं.९ २६) पंचशील नगर ग ली नं. १ 
१०) गणेशनगर कॉलनी नं.१० २७) पंचशील नगर ग ली नं.२ 
११) गणेशनगर कॉलनी नं.११ २८) पंचशील नगर ग ली नं.३ 
१२) गणेशनगर कॉलनी नं.१२ २९) िशतळादेवी चौक (साई चौक) 
१३) गणेशनगर कॉलनी नं.१३ ३०) माळ आळी 
१४) गणेशनगर कॉलनी नं.१४ ३१) बापुजीबुवा चौक 
१५) गणेशनगर कॉलनी नं.१५ ३२) ान मंदीर 
१६) गणेशनगर कॉलनी नं.१६ ३३) सां कृितक भवन / दवाखाना 
१७) गणेशनगर कॉलनी नं.१७ ३४)  िव ल मं दर 
 
                                     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
        ------  
 
ठराव मांक- १४८       िवषय मांक- ४ 
दनांक-  ६/३/२०१३    िवभाग- थाप य क  

सुचक-मा.आशा सुपे                            अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ- मा.आशा सुपे व मा.रमा ओ हाळ यांचे पञ. 
 
       भाग . ३१ दघी येथील र यांना नाव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 

१) िवकास कॉलनी 
२) सहया ी कॉलनी 
३) िशवगणेश मं दर 
४) भारतमाता नगर मधून भोसरीकडे जाणारा रोड 
५) शैलेश मंगल कायालय 
६) भारतमाता चौक 

              
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                   ------  
 
ठराव मांक- १४९       िवषय मांक- ५ 
दनांक-  ६/३/२०१३    िवभाग- थाप य क  

सुचक-मा.वषा मिडगेरी                                            अनुमोदक-मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ- मा.वषा मिडगेरी, मा.महेशदादा लांडगे व मा.िसमा सावळे यांचे पञ. 
 
          वॉड मांक २४ ( निवन भाग . २९) इं ायणीनगर म ये वागत कमान बांधणे 
िनिवदा ४/३-२०११ / १२  कामातून याच भागात से टर मांक १ म ये मोकळया जागेत  
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केट ग ॅकचे काम करणेस व यासाठी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आह.े  सभावृ ांत  

कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                   ------ 
 
 
यानंतर मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
 
                      सही /-    
                                                                    (मा.सुिनता (माई) पांडुरंग गवळी) 
                                                                                     अ य ा 
                                                                               क भाग सिमती 
              पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय भोसरी २६  
जा. .क स/कािव/२९३ /२०१३  
द.  २८/३/२०१३     

                                                                         
                                                                      . शासन अिधकारी तथा  
                                                                           सिचव (सभाशाखा) 
                                                                            क भाग सिमती 
                                                                पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.      


