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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . १२ 
सभावृ ांत  

दनांक :-  १८/२/२०१५            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१८/२/२०१५ रोजी द.ु १२.०० 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. ओ हाळ शेखर अशोक    अ य  
२. मा.सुयवशी आशा ाने र  
३. मा. शमीम पठाण  
४. मा.अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
६. मा.को-हाळे अनंत सुभाष  
७. मा.साबळे छाया जग ाथ   
८. मा. जगताप िवमलताई सुरेश  
९. मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा  
१०. मा.बारणे िनलेश िहरामण 
११. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब  
१२. मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड   
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. शांत खांडकेकर - . ेि य अिधकारी, मा.र व  जाधव -,. शासन अिधकारी तथा सिचव 
सभाशाखा,   मा. र व  दुधेकर - कायकारी अिभयंता, थाप य,  मा. के.डी.फुटाणे - उप अिभयंता, 
थाप य, मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता थाप य, मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, 

मा. ही.एन.देसल-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, मा.एम.एम.च हाण, उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग,  , 
मा.सुधाकर कुदळे – उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग, मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी, 

ी.बी.टी.बो-हाडे, कायालय अिध क, मा.जे.एन.जानकार – सहा.आरो यािधकारी, मा.जी.एस.देशपांडे – 
मु य आरो य िन र क, ी.डी.एन.आढळे, उदयान िन र क उदयान िवभाग   इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 
सु वात  केली.  

तदनंतर उपि थत स मा. सद यांचे संमतीने  खालील  ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
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िवषय .२ थेरगांव व चचवड येथील दशादशक व नामकरण करणेकामी या तावास मा यता 
देणेबाबत िवचार करण े
 
िवषय .३ मनपा या चचवड तानाजीनगर   भाग मांक २३ मधील णालया या िव तारीकरण 
इमारतीतील बाहय ण िवभागाचे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करण े
 
िवषय .४ भाग .२३ केशवनगर म ये चार  ठकाणी नागरीकांना बस यासाठी बैठक व था करणेत 
आली असून यांचे नामकरण  करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय .५  भाग मांक ५२ ताथवडे पुनावळे येथील मुंबई पुणे हायवे या सबवे चौकाचे नामकरण 
करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय .६ पुनावळे स.नं.८ येथे  िवकिसत करणेत येणा-या उदयानास नाव देणेबाबत या तावास 
मा यता देणेबाबत िवचार करण.े 
 

तदनंतर मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 
महारा  रा याचे माजी उपमु यमं ी व गृहमं ी मा.आर.आर.पाटील याचें दनांक १६/२/२०१५ 

रोजी अ पशा आजाराने िनधन झाले असलेने यांना  दांजली वा न दनांक १८/२/२०१५ रोजीची सभा 
तहकुब करणेत यावी व सदर सभा पुढील येणा-या दनांकांस यावी. 

सदर सुचनेस मा. अँड. सं दप गुलाबराव चचवडे यांनी अनुमोदन दल.े 
 
या माणे मा.अ य  शेखर ओ हाळ यांनी  आज दनांक १८/२/२०१५ रोजीची सभा तहकुब 

क न    सदर  तहकुब सभा दनांक २५/२/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपयत तहकुब करणेत येत 
अस याचे कट केल.े 

 
                 सही/- 

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/ ७८ /२०१५. 
दनांक :  १  /  ४  /२०१५                          सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त 

सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  
यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . १२ 
( दनांक १८/२/२०१५ रोजीची तहकुब सभा) 

सभावृ ांत  
दनांक :-  २५/२/२०१५            वेळ :- सकाळी  ११.०० वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा बुधवार दनांक 
२५/२/२०१५ रोजी  सकाळी  ११.०० 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. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवशी आशा ाने र   
३. मा.अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
४. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
५. मा.को-हाळे अनंत सुभाष  
६. मा.साबळे छाया जग ाथ   
७. मा. पवार अ पा उफ संपत ानोबा  
८. मा.बारणे िनलेश िहरामण 
९. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब  
१०. मा.यमुनाताई पवार    
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. शांत खांडकेकर - . ेि य अिधकारी, मा.र व  जाधव -,. शासन अिधकारी तथा सिचव 
सभाशाखा,   मा. र व  दुधेकर - कायकारी अिभयंता, थाप य,  मा.एम.एम.च हाण, उपअिभयंता, 
िवदयुत िवभाग,  मा.जे.एन.जानकार – आरो यािधकारी, मा.जी.एस.देशपांडे – मु य आरो य िन र क,  

ी.आर.एन.भाट , मु य आरो य िन र क , पशुवैदय कय िवभाग , ी.खोत एस.एच. किन  अिभयंता , 
ी.मोने य.ुएस. किन  अिभयंता  , ी.गांधी  ही.के. किन  अिभयंता    इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थताचें वागत क न  सभेचे कामकाजास 
सु वात  केली.   

तदनंतर मा.अँड.सं दप चचवडे यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 
आज दनांक २५/२/२०१५ रोजीची मािसक तहकुब भाग सिमती सभेस अिधकारी वग उप थीत 

नसलेने  आज या सभेत िनषेध  क न सदरची सभा तहकुब करणेत यावी.  व सदरची सभा दनांक 
२/३/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता घेणेत यावी. 

सदर सुचनेस मा.सौ.झामाबाई बारणे यांनी अनुमोदन   दल.े. 
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या माणे मा.अ य  शेखर ओ हाळ यांनी  आज दनांक २५/२/२०१५ रोजीची सभा तहकुब 
क न    सदर  तहकुब सभा दनांक ०२/३/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपयत तहकुब करणेत येत 
अस याचे कट केल.े 

 
                 सही/- 

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/  ७८ /२०१५. 
दनांक : ०१  / ०४  /२०१५                          सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त 

सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  
यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . १२ 
( दनांक २५/२/२०१५ रोजीची तहकुब सभा) 

सभावृ ांत  
दनांक :-  २/३/२०१५            वेळ :- सकाळी  ११.०० वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा सोमवार  दनांक 
२/३/२०१५ रोजी  सकाळी  ११.०० 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. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवशी आशा ाने र   
३. मा.शमीम पठाण 
४. मा.अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
६. मा.अपणा डोके 
७. मा.जय ी वसंत गावडे 
८. मा.छाया जग ाथ साबळे  
९. मा.िवमलताई सुरेश जगताप   
१०. मा. पवार अ पा उफ संपत ानोबा  
११. मा.बारणे िनलेश िहरामण 
१२. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब  
१३. मा.यमुनाताई पवार    
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. शांत खांडकेकर - . ेि य अिधकारी, मा.र व  जाधव -,. शासन अिधकारी तथा सिचव 
सभाशाखा,   मा. र व  दुधेकर - कायकारी अिभयंता, थाप य, मा.रामदास तांब-े कायकारी अिभयंता 
पाणीपुरवठा िवभाग , मा.क डे सी.बी. उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.एन.आर. नबाळकर, 
उपअिभयंता, थाप य िवभाग,  मा.के.डी.फुटाण,े उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.सुधाकर कुदळे, 
उपअिभयंता,जलिनसारण िवभाग,  मा. ही.एन.देसल,े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, 
मा.एम.एम.च हाण, उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग, मा.बी.डी.बो-हाडे, कायालय अिध क  
मा.जे.एन.जानकार – आरो यािधकारी, मा.जी.एस.देशपांडे – मु य आरो य िन र क, ी.डी.एन.आढळे, 
उदयान िन र क उदयान िवभाग   इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 
सु वात  केली.   

अ) तदनंतर मागील कायपि का . ११,  दनांक ३०/१/२०१५ रोजी झाले या  सभेचा  सभावृ ांत 
कायम  करणेत आ याच ेमा.अ य  यांनी  कट केले. 
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ठराव . ३४              िवषय . १ 
द. ३/२/२०१५              िवभाग  : थाप य   

सुचक :  मा. शेखर ओ हाळ          अनुमोदक: मा. अँड..सं दप चचवडे   
संदभ :- मा.शेखर ओ हाळ यांचा दनांक १६/२/२०१५ रोजीचा ताव. 

 ी. नंदकुमार भ डवे यांनी पुनावळे स ह नंबर १२ म ये मनपास जागा दली आह.े सदर जागेत 
पा याची टाक  िवकसीत करणेत आलेली आह.े  सदर स ह नंबर १२ हा  भ डवे यांचे मालक चा  असून,  तो 
ओनर िशप क म प दतीत िवकसीत होत आह.े या तव या भागाची ओळख समज यासाठी स ह नंबर १२ 
या भागास भ डवे इ टेट असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े तसेच सदर ठराव कायम होणेची 
वाट न पहाता यावर ता काळ कायवाही करणेस मा यता  देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     --- 
ठराव . ३५              िवषय . २ 
द. ३/२/२०१५              िवभाग  : थाप य   

सुचक :  मा. झामाबाई बारणे         अनुमोदक: मा. शमीम पठाण    
संदभ :- मा.झामाबाई बारणे यांचा  दनांक १८/२/२०१५ रोजीचा ताव. 

 थेरगांव स.नं.२९ व २६ हया भागास बारणे इ टेट  असे नांव देणेस  तसेच मनपा नकाशे व 
गुगलवर बारणे इ टेट मतदार यादी व मनपा कामकाजात नामो लेख करणेस  तसेच  भाग मांक ५० 
मधील दगडू पाटील नगर  पडवळनगर जगतापनगर ातीवीरनगर पेपर मील बारणे इ टेट भागातील 
दशादशक फलक व नांव देणेकामीचे िवषय मंजूर झाले आहेत या ठकाणी दशादशक फलक बसिवणेस  

आिण  संतोषनगर चचवड येथील चौकास पै.झ बुलाल अहेर गवळी चौक असे नामकरण करणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
     ----- 
ठराव . ३६              िवषय . ३ 
द. ३/२/२०१५              िवभाग  : थाप य   

सुचक :  मा. अपणा डोके          अनुमोदक: मा.आशाताई सुयवशी    
संदभ :- मा.अपणा डोके  यांचा दनांक १८/२/२०१५ रोजीचा ताव. 

 महापािलके या चचवड तानाजीनगर ब भाग मांक २३ मधील णालयाचे िव तारीकरण 
कर याचे काम पुण झाले असून, णालयाचे बाहय ण िवभागाचे माता रमाई आंबेडकर बाहय ण 
िवभाग असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े तसेच सदरचा सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता यावर पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ---- 
ठराव . ३७              िवषय . ४ 
द. ३/२/२०१५              िवभाग  : थाप य   

सुचक :  मा. अनंत को-हाळे          अनुमोदक: मा.िनलेश बारणे   
संदभ :- मा.अनंत को-हाळे  यांचा दनांक १८/२/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक २३ केशवरनगर म ये चार  ठकाणी नागरीकांना बसणेसाठी बैठक व था केली 
असून, यांचे नामकरण पुढे नमुद केले माणे १)  काकडेपाक – कै. मीणी बाळकृ ण गुरव सखीमंच २) 
काकडे पाक – कै.िनखील अशोक   िशक मै ी कटटा ३)  काकडे टॉऊन शीप – ह.ब.प.पै. पांडुरंग भा कर 
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खो लम – िव ंगळा कटटा ४) मोरया गोसावी डागण - कै.िवजय जग ाथ पाटील िव ंगळा कटटा  असे 
नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ----- 
ठराव . ३८              िवषय . ५ 
द. ३/२/२०१५              िवभाग  : थाप य   

सुचक :  मा. यमुनाताई पवार           अनुमोदक: मा. शेखर अशोक ओ हाळ     
संदभ :- मा.यमुनाताई पवार यांचा दनांक १८/२/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक ५२ ताथवडे पुनावळे येथील मुंबई पुणे हायवे या सबवे चौकास वग य राजाभाऊ 
दश ले चौक असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता 
यावर पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
     ------- 
ठराव . ३९              िवषय . ६ 
द. ३/२/२०१५              िवभाग  : थाप य   

सुचक :  मा. शेखर ओ हाळ       अनुमोदक: मा.अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव   
संदभ :- मा.शेखर ओ हाळ   यांचा दनांक १८/२/२०१५ रोजीचा ताव. 

 पुनावळे येथे स ह नंबर ८ म ये उदयानासाठी आर ण आह.े सदर आर ण जागा ही मनपा या 
ता यात िमळाली असून, याठीकाणी उदयान िवकसीत करणेत येत आह.े तरी पुनावळे येथील स ह नंबर ८ 
मधील उदयान आर ण जागेत िवकसीत होणा-या उदयानास िजजाबाई  िभकोबा ओ हाळ उदयान असे 
नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पहाता 
यावर पुढील ता काळ कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------ 

वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा.सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी सव उपि थतांचे 
आभार मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  

             सही/- 
      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     

     अ य                                                              
    ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/ ७८/२०१५. 
दनांक :   ०१  / ०४ /२०१५                          सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त 

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


