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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . ४ 

सभावृ ांत  
दनांक :-  १५/७/२०१५            वेळ :- द.ु १२.१५  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१५/७/२०१५ 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.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
३. मा.सुयवंशी आशा ाने र   
४. मा.शमीम पठाण  
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन  
६. मा.को-हाळे अनंत सुभाष 
७. मा. िशदे  िशतल उफ िवजय गोरख  
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.बारण ेमाया संतोष    
१३. मा.ओ हाळ शेखर अशोक  
१४. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१५. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१६. मा.कलाटे वाती मयूर  
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
 

मा. सुभाष माछरे - . ेि य अिधकारी, मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा, ,   
मा.देव ा गटुवार  - कायकारी अिभयंता, थाप य,  मा.रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग 
मा.एस.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता िवदयुत , मा.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , 
मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता थाप य, मा.सं या वाघ, उपअिभयंता , थाप य  मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, 
थाप य, मा.भाऊसाहेब साबळे – उपअिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग, मा.सुधाकर कुदळे – उपअिभयतंा, जलिनसारण 

िवभाग, मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी,  ी.जी.एस.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 . ३,  द.१७/६/२०१५,  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 २  डांगेचौक वाकडरोड येथे पोला रस हॉ पीटल  समोरील र यावर नो पा कग झोन  
                       बनिव याकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ३  कचरा डंप गची जागा बदलणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ४  भाग  मांक २१ मधील सव कॉलनीचे नावाचे बोड लावणेकामी या तावास मा यता  
                      देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ५ उदयोगनगर येथील हॉल व थापन करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार  
                      करणे  
 
िवषय मांक ६ वॉड .५२ म ये नामफलक बसिव याकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार        
                      करणे  
 
िवषय मांक ७  पुनावळे येथील चौक सुशोभीकरण करणे व यास नांव देणेकामी या तावास मा यता  
                      देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ८ भाग मांक ५२ येथे डांगेचौक ते हजवडीस जाणा-या र याजवळील कॉल यांना  नांव  
                     देणेकामी या   तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ९ वाकड येथील भुजबळ चौकाजवळील  न ाने बांध यात आलेले सबवेचे नामकरण  
                      करणेकामी या तावास मा यता   देणेबाबत िवचार करणे     

 
 
ठराव . १९              िवषय . १ 
द. १५/७/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

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

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
. 
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ठराव . २०              िवषय . २ 
द. १५/७/२०१५       िवभाग –  १)  थाप य ब े ीय कायालय 

           २)  बीआरटी वाहतुक िवभाग 
सुचक :  मा. िवनायक गायकवाड        अनुमोदक: मा. िवमलताई जगताप    

संदभ :- मा.िवनायक गायकवाड   यांचा दनांक १५/७/२०१५ रोजीचा ताव. 
 डांगेचौक – वाकडरोड येथे पोला रस हॉ पीटल समोरील र यावर बेिश तपणे होणा-या 
वाहनां या पा कगमुळे वाहतुक स अडथळे िनमाण होत आह.े सबब सदर ठकाणी नो-पा कग झोन 
बनिव याकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . २१              िवषय . ३ 
द. १५/७/२०१५       िवभाग -   आरो य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. शमीम पठाण         अनुमोदक: मा. यमुनाताई पवार    
संदभ :- मा. शमीम पठाण   यांचा दनांक १५/७/२०१५ रोजीचा ताव. 

 ेमलोक पाक , न म एन या िब ड ग या मागे ओढयाजवळ कच-या या घंटागाडया रका या 
करतात. कचरा वेचून पु हा भरतांना कचरा तसाच राहतो, कुजतो, काही कचरा  साठून राहतो. प रसरात 
दुगधी पसरते. नागरीकां या आरो याला हे धोकादायक आह.े सबब सदर कचरा डं पग  वरीत बंद 
करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . २२              िवषय . ४ 
द. १५/७/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. शमीम पठाण         अनुमोदक: मा. यमुनाताई पवार    
संदभ :- मा. शमीम पठाण   यांचा दनांक १५/७/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक २१ मधील सव कॉलनीचे नावाचे बोड लावणेकामी या तावास मा यता देणेत येत 
आह.े  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . २३              िवषय . ५ 
द. १५/७/२०१५       िवभाग -  १) ब े ीय कायालय 

           २) भुमी आिण जदगी िवभाग 
           ३) नागरव ती व िवकास िवभाग 
सुचक :  मा. शमीम पठाण         अनुमोदक: मा. झामाबाई बारणे     

संदभ :- मा. शमीम पठाण   यांचा दनांक १५/७/२०१५ रोजीचा ताव. 
 भाग मांक २१ मधील उदयोगनगर येथील हॉल सोमवार ते शिनवार (रिववार सोडून) 
मिहलांना योगा यास व मनपाकडून चालिव यात येणा-या  िविवध िश णासाठी (मिहलांसाठी ) 

व थापन व देखभालीसाठी उदयोगीता  मिहला बचत गट उदयोगनगर चचवड यांना दे याकामी या  
तसेच वयंरोजगार  व सामािजक न दणीकृत सं थांना  मिहला िवषयक काय म व इतर सामािजक 
कायासाठी  दे याकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता िवषयानुसार वरीत कायवाही करावी. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . २४              िवषय . ६ 
द. १५/७/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. यमुनाताई पवार         अनुमोदक: मा. शेखर ओ हाळ      
संदभ :- मा. यमुनाताई पवार  यांचा दनांक १३/७/२०१५ रोजीचा ताव. 
           ( ा  द.१५/७/२०१५) 

 भाग मांक ५२ म ये नागरीकां या मागणीनुसार पुढे नमुद केले माण े ओम िशव कॉलनी,  
मोरया कॉलनी,  िशवाजी पाक्, , ल मीबाई कॉलनी सदर कॉलनीची नांवे असून,  नागरीकांची गैरसोय 
टाळ यासाठी लवकरात लवकर नामफलक बोड लावणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . २५              िवषय . ७ 
द. १५/७/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.शेखर ओ हाळ          अनुमोदक: मा. िवनायक गायकवाड       
संदभ :- मा. शेखर ओ हाळ  यांचा दनांक १७/७/२०१५ रोजीचा ताव. 

 पुनावळे येथील मा ंजी रोडवरील स.नं.३४ जवळ (३० मी.डीपी र ता व १८.०० मी.डीपी र ता ) 
तयार होणा-या चौक चांग या कारे सुशोभीत क न  पुनावळे गावा या सौदयात आिण  लौक कात  भर 
घाल यासाठी िस दिसला या कंपनीने सव  खच तयारी घेवून सदर चौकास िस दिसला –ईला  सकल असे 
नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . २६              िवषय . ८ 
द. १५/७/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.शेखर ओ हाळ          अनुमोदक: मा. अनंत को-हाळे        
संदभ :- मा. शेखर ओ हाळ  यांचा दनांक १७/७/२०१५ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक ५२ येथे डांगेचौक ते हजवडीस जाणा-या र याला ितभा मोटार समोरील  
सोसायटी इं थ कॉलनी असे नामकरण करणेत यावे तसेच अचना हॉटेल शेजारील कॉलनी इं थ 
कॉलनी व या या शेजारील कॉलनीस िजजाऊ कॉलनी असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता 
देणेत येत आह.े (स.नं.५१/२/१ असा स ह नंबर आह)े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . २७              िवषय . ९ 
द. १५/७/२०१५       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.िवनायक गायकवाड         अनुमोदक: मा. िवमलताई जगताप         
संदभ :- मा. िवनायक गायकवाड  यांचा दनांक १७/७/२०१५ रोजीचा ताव. 

 मौजे-वाकड येथील भुजबळ चौकाजवळील व स ह नंबर १६४ येथील न ाने िवकसीत झाले या 
सबवेला कै.गो वद नारायण भंडारे  चौक असे नामकरण करणेकामी या  ताव तहकुब ठेवणेत येत असून,  
सदरचा िवषय पुढील सभेत घेणेत यावा. 

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/  १४८ /२०१५. 
दनांक :    १४ /०८ /२०१५            

              सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


