
                   पपरी चचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत कायपि का मांक ३ 

दनांक : २३/५/२०१६                                      वेळ : दुपारी १२.०० वा. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
              पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह ेमे  ची मािसक सभा सोमवार 
दनांक २३/५/२०१६ रोजी द.ु  १२.०० वाजता अ े ीय कायालयातील “  राजमाता िजजाऊ सभागृह  

” येथ ेआयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील स मा. सद य/सद या उपि थत होते. 
 
१.    मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव   – सभापती 
२.     मा. बाबर शारदा काश 
३.    मा. भारती फरांद े
४.    मा. आर.एस.कुमार 
५.      मा. जावेद रमजान शेख  
६.       मा. भालेराव ितभा ाने र 
७.     मा. नंदा िवकास ताकवण े
८.       मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 

९.   मा. भ डव ेमोरे र  महाद ू 
१०.    मा. साद शे ी 
११.      मा. झांबरे सितश आनंदा  (ि वकृत सद य) 
१२.  मा. िगरीष गोपाळ कुटे  (ि वकृत सद य) 
 

यािशवाय ी. शांत खांडकेकर -  े ीय अिधेकारी, ी. फा क शेख -  कायकारी अिभयंता, 
थाप य,  ी. िमल द किपल-े कायकारी अिभयंता िव ुत, ीम.रेखा गाडेकर - शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा), ी.सुिनल वाघुंडे, ी.अिनल शद े, ी. हनुमंत शद े, ी. ब सल एच.पी. ,इंगळे 
आर.एम., ीम बाबर एल.एस., ी वैभव उसाळकर - उपअिभयंता , ी पी.जे. कदम - लेखािधकारी  , 
ी.एम.एम. शद े- सहा. आरो यािधकारी,   ी. अिनल ह र ं  े -  सहा.उ ान िनरी क,  ी. डी.जी. 

कांबळे -  उ ान सहा यक, , ी. माळी एस.के. - पशुवै कय  आरो य  िन र क, ी बाळासाहेब 
आढारी- ASI [ वाहतूक ]  उपि थत होते. 
 मा. सभापती यांनी उपि थत स मा. नगरसद य, नगरसद या व अिधकारी यांचे वागत क न 
सभा सु  करणेस अनुमती दली. 
 मा. सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आल.े 
 
 



िवषय मांक ९ : मा. ितभा ाने र भालेराव  यांचा दनांक २३/५/२०१६ रोजीचा  
   ताव. 
   भाग मांक १६ गु देव नगर येथ ेइंगळे िब ड गजवळ संडास लॉक आहेत  
   तेथ े पा याची सोय नाही. पाणी कपातीमुळे मिहला व पु षांची गैरसोय        
                                 होते व  या ठकाणी खूपच अ व छता होत आह.े तरी सदर ठकाणी पा याची  
                                 िसट स टाक   बसिवणेबाबत िवचार करण.े  
िवषय मांक १० : मा. ितभा ाने र भालेराव  यांचा दनांक २३/५/२०१६ रोजीचा ताव. 
  भाग मांक १६ म ये हाळसाकांत चौक ते खंडोबा मं दर र ता आह.े हा 

र ता खूप  रहदारीचा आह.े यामुळे वारंवार अपघात होतात. याकरीता 
िस दे र लािसकसमोर दो ही बाजूने पीड ेकर बसिवणेबाबत तसेच 
भालेराव हॉि पटल व िस दे र लािसक समोर झे ा ॉ सगचे प े मारण ेव 
लाईटचे पदपथ करणेबाबत  िवचार करणे.  

िवषयक मांक ११ : मा. आर. एस.  , सद य   यांचा दनांक २३/५/२०१६ रोजीचा ताव. 
   ािधकरण से टर नंबर २५  येथील भगवान महावीर जैन मं दर येथील  
                                ायामशाळा, र ता, ाऊंड,  कोट इ. चे नामकरणाबाबत िवचार करण े   
ठराव मांक  :  ४        िवषय  मांक : १ 
दनांक         : २३/५/२०१६       िवभाग          :   
सूचक           : मा. साद  शे ी                 अनुमोदक       :  मा.  भारती फरांद े
                संदभ     :    मा.  साद शंकर शे ी यांचा दनांक १३/०३/२०१५ रोजीचा ताव. 

          भाग मांक २५ चचवड टेशन येथील पुण-ेमुंबई र यालगत जग ाथ कॉ पले स हौ.सो. 
समोरील ६.०० मीटर ं द र यास “ह तीमल शेठ गा दया माग” असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत 
िवचार करण.े 

                             सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

ठराव मांक  :  ५                                                             िवषय मांक  :  २    
दनांक         : २३/५/२०१६             िवभाग          :   
सूचक          :  मा. आर एस कुमार                                अनुमोदक       : मा. ितभा भालेराव 
 
संदभ         : मा. संिगताताई राज  भ डव ेयांचा द. ९/१२/२०१५ रोजीचा ताव. 
              शुभारंभ कॉलनी, स.नं. (१३१/२ व १३०/१ मधील) यास शुभारंभ कॉलनी असा नामफलक 
बसवून िमळणेबाबत िवचार करण.े 

 

                                   सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 

                                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

 



 ठराव मांक  :  ६                                                               िवषय  मांक :  ३   
दनांक :         २३/५/२०१६                िवभाग          :  

सूचक :         मा.  ितभा  भालेराव                         अनुमोदक     : मा.भारती फरांद े 

 संदभ        :   मा. चा शीला कुटे यांचा दनांक १३/१/२०१६ रोजीचा ताव. 

                  भाग मांक १५ द वाडी मधील नाना मृती मंगल कायालया मागील  ल मी ो हीजन 
टोअर पासून ते चच पयत या र याला “ कै. गणपतराव ानदेव च हाण ” तसेच उ कष लासेस ते 
स ल बँक या अंतगत र याला “ कै. चंपालाल जैन मार्ग ” तसेच िव ल मं दरा या डा ा बाजूने 
ीकृ णनगर पयत जाणा-या र यास “ कै. संपत उमाजी माने माग ” व शंकर मं दर ते कुटे वृंदावन सो. 

अंतगत असणा-या र याला “ कै. बाळासाहेब रंगनाथ जाधव माग ” , आदश िम  मंडळ समोरील 
र यास “ कै. ह. भ. प. चागंदेव दादा काकडे ” आिण िव हर गणेश मं दर ते दि ण मुखी मा ती मं दर 
अंतगत र यास  “ कै. सुषमाताई िवनायक जोशी माग ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत 
िवचार करण.े 

सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

      ----- 
ठराव मांक   : ७                                                           िवषय मांक   : ४ 
दनांक          : २३/५/२०१६                                            िवभाग          :   
सूचक            :  मा. नंदा ताकवण े          अनुमोदक        : मा. राजू िमसाळ 
संदभ      :     मा. नंदा िवकास ताकवण ेयांचा दनांक १७/२/०१६ रोजीचा ताव. 
         से. २८ मधील दोन  चौकांचे नामकरण करणेबाबत. 
       से. २८ मधील संजय काळे ाऊंड शेजारील चौकाचे “ एकता चौक  ” व से. २८ मधील 
मा ती मं दर शेजारील आतील चौकाचे  “ आंबा चौक ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत 
िवचार करण.े सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता कायवाही सु  करणेत यावी.  
                                             

  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                                --- 
 
ठराव मांक   : ८                                                         िवषय मांक : ५ 
दनांक          : २३/५/२०१६                                          िवभाग         :   
सूचक           :  मा. ितभा भालेराव         अनुमोदक      : मा. बाळासाहेब तरस 
संदभ          :  मा. संिगताताई भ डव ेयांचा दनांक  ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 



         रावेत बीआरटीएस रोडवरती ी. बबन शं. शेटे  यां या घरा समोरील नगरसेिवका सौ. 
संिगताताई राज  भ डव े  यां या नामफलकाशेजारील चौकास  “ कै. ानदेव केसू भ डव ेचौक ” असे 
नाव दे यात याव.े तसेच सोनट े  व ती स ह १२/५ रावेत या ठकाणी    “  यशवंत नगर , सोनट े  
व ती  ” असे नामकरण करणेत याव.े  
   

सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभेची वेळी करणेत यावा. 
  ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----- 
ठराव मांक   : ९                                                            िवषय मांक : ६ 
दनांक          : २३/५/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  िनलेश पांढरकर                     अनुमोदक      : मा. बाळासाहेब तरस 
 
संदभ          :  मा. अ य  िनलेश पांढरकर यांचा यांचा दनांक  १९/५/२०१६ रोजीचा ताव. 
 भाग मांक 16 आकुड  गावठाण मधील सुभाष पांढरकर नगर येथील बीना इंि लश िमडीयम 
कुल समोर एक मुतारी आह े तसेच शाळे या शेजारी सु दा व छतागृह व मुतारी अस यामुळे 
शाळेसमोरील मुतारीची आव यकता नाही. यामुळे सदरची मुतारी काढ यास शाळेसमोरचा प रसर 
व छ राहील. तरी  सदर शाळेसमोरील मुतारी काढणेबाबत िवचार करण.े  

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

 
ठराव मांक   : १०                                                      िवषय मांक : ७ 
दनांक          : २३/५/२०१६                                          िवभाग         :  थाप य 
सूचक           :  मा.  िनलेश पांढरकर                                अनुमोदक      : मा. बाळासाहेब तरस 
संदभ          :  मा. अ य  िनलेश पांढरकर यांचा यांचा दनांक  १९/५/२०१६ रोजीचा ताव. 
 
 भाग मांक 16 आकुड  गावठाण मधील सुभाष पांढरकर नगर येथील बीना इंि लश िमडीयम 
कुल समोर मोकळया जागेत, प रसरात राहणारे रिहवासी ितथ े यां या  मुलांना शौचास बसिवत 
अस याने तो प रसर दुगिधत होतो. प रसर व छ ठेव यासाठी या जागेवर एक वाचनालय सु  
के यास या भागातील नाग रक िवशेषत: ये  नाग रकांसाठी सोयीचे होईल.  तरी  सदर 
शाळेसमोर या मोकळया जागेत एक  वाचनालय सु  करणेबाबत िवचार करण े. 
      ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----- 
 

ठराव मांक   : ११                                                         िवषय मांक : ८ 
दनांक          : २३/५/२०१६                                            िवभाग         :  थाप य 
सूचक           :  मा. िनलेश पांढरकर                      अनुमोदक      : मा. बाळासाहेब तरस 



 
संदभ          :  मा. अ य  िनलेश पांढरकर यांचा यांचा दनांक  १९/५/२०१६ रोजीचा ताव. 
 
      भाग मांक 16 आकुड  गावठाण मधील  िजजानगर  प रसरात  4 शीटचे फायबर 
शौचालय आह.े  तेथील जागा मालकांनी सदर शौचालय  काढणेकामी िवनंती केली आह.े यामुळे 
या ठकाणचे 4 शीटचे फायबर शौचालय काढण ेआव यक अस याने याबाबत िवचार करणे .       

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

 
ठराव मांक   : १२                                                             िवषय मांक : ९ 
दनांक          : २३/५/२०१६                                                िवभाग         :  थाप य 
सूचक           :  मा. ितभा भालेराव                         अनुमोदक      : मा. िनलेश पांढरकर 
 
संदभ          :  मा. ितभा भालेराव  यांचा यांचा दनांक  २३/५/२०१६ रोजीचा ताव. 
 
 भाग मांक १६ गु देव नगर येथ ेइंगळे िब ड गजवळ संडास लॉक आहेत   तेथ े पा याची 
सोय नाही. पाणी कपातीमुळे [ दवसाआड ]  मिहला व पु षांची गैरसोय   होते व  या ठकाणी खूपच 
अ व छता होत आह.े तरी सदर ठकाणी पा याची  िसट स टाक   बसिवणेबाबत िवचार करण.े 

ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

 
ठराव मांक   : १३                                                             िवषय मांक : १० 
दनांक          : २३/५/२०१६                                               िवभाग         :  थाप य 
सूचक           :  मा.  ितभा भालेराव                         अनुमोदक      : मा. िनलेश पांढरकर 
 
संदभ          :  मा. ितभा भालेराव   यांचा यांचा दनांक  २३/५/२०१६ रोजीचा ताव. 
             भाग मांक १६ म य े हाळसाकांत चौक ते खंडोबा मं दर र ता आह.े हा र ता खूप  

रहदारीचा आह.े यामुळे वारंवार अपघात होतात. याकरीता िस दे र लािसकसमोर दो ही 
बाजूने पीड ेकर बसिवणेबाबत तसेच भालेराव हॉि पटल व िस दे र लािसक समोर झे ा 
ॉ सगचे प े मारण ेव लाईटचे पदपथ करणेबाबत  िवचार करण.े  

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

ठराव मांक   : १४                                                             िवषय मांक : ११ 
दनांक          : २३/५/२०१६                                                िवभाग         :  थाप य 
सूचक           :  मा. आर एस कुमार                            अनुमोदक      : मा. भारती फरांद े  
 



संदभ          :  मा. आर.एस. कुमार  यांचा यांचा दनांक  २३/५/२०१६ रोजीचा ताव. 
 ािधकरण येथील से टर नं. २५ येथे ी १००८ भगवान महावीर जैन मं दर पुव पासून आह.े 
तेथ ेएक ायामशाळा व अिलकडेच चाल ूझालेले टेिनस कोट ही आह.े 
          १६ जुलै १९९२ रोजी भगवान महावीर अ हसा टने वृ ारोपणाचा काय म यावेळचे 
नगरसेवक मा. आर. एस. कुमार, मा. सौ. िगताताई आफळे आिण मा. सौ.मंगलाताई कदम यांचे 
उपि थतीम य ेघेतला होता. यावेळी ायामशाळेला बा बली ायामशाळा तेथून जाणा-या र याला 
भगवान महावीर पथ व संपुण ाऊंडला भगवान महावीर पाक असे नामकरण कर याचे ठरल ेव तसे 
जाहीर केल ेव यानंतर तसा ठराव ही महानगरपािलकेम य ेझाला आह.े यानंतर जुलै २०१० म ये 
टेिनस कोटला च वती भरत टेिनस कोट अशा नामकरणाचा ठराव ही झाला आह.े 
 स या कमान उभारणीचे काम चाल ू आह.े यावर च वत  भरत टेिनस कोट, बा बली 
ायामशाळा व भगवान महावीर पाक असा नामो लेख करणेबाबत िवचार करण.े        

 
ठराव सवानुमते मा य झाला.  

 
 वरील माण ेअ भाग सिमती या मािसक सभेचे कामकाज होऊन  मा.सभापती यांनी सभा 
संपलेचे जाहीर केल.े 
 
 
                  सही/-  
                                                          ( िनलेश शंकरराव पांढरकर ) 

                                            सभापती 
                                       अ भाग सिमती 

. अ ेका /११/कािव/ २३९  /२०१६ 
 दनांक :   १० /६/२०१६  
 
          सही/- 
                                                                                      शासन अिधकारी तथा 

                                     सिचव (सभाशाखा) 
                        अ भाग सिमती 


