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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . १३ 

सभावृ ांत  
दनांक :-  १६/३/२०१६            वेळ :- द.ु १२.१५  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार  दनांक 
१६/३/२०१६ 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.सुयवंशी आशा ाने र  
३. मा.शमीम पठाण  
४. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन   
५. मा.अपणा िनलेश डोके  
६. मा.को-हाळे अनंत सुभाष 
७. मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख  
८. मा.साबळे छाया जग ाथ     
९. मा.िवमलताई जगताप 
१०. मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा 
११. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
१२. मा.माया संतोष बारण े
१३. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना  
१४. मा.शरद मािणकचंद  लुणावत   वीकृत सद य    
१५. मा.गोर  दशरथ पाषाणकर   वीकृत सद य  
 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 मा.सुभाष माछरे  – ेि य अिधकारी ,मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,     
मा. देव णा गटटुवार  - कायकारी अिभयंता, थाप य  िवभाग,   मा.रामदास तांबे -  कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा 
िवभाग,  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.राज  डंुबरे – उपअिभयंता 

जलिनसारण िवभाग, मा.आबासाहेब ढवळे – उपअिभयंता, बांधकाम परवानगी  िवभाग,  मा.गणेश 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 . १२,  द. २९/२/२०१६  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 भाग मांक ५१ गणेशनगर , बेल ठकानगर थेरगांव गुजरनगर येथील र यास साईनाथ  
कॉलनी गुजरनगर थेरगांव असे नामकरण करणेकामी या तावास  मा यता देणेबाबत 
िवचार करणे मा.माया बारणे यांचा  ताव. 

 
िवषय मांक ३ चचवड मोरया गोसावी मं दर प रसरामधील सुखकता अपाटमट शेजारील मनपाचे  

आर ण मांक २२५ मधील उदयानाकरीता आर ण आह.े उदयानाकरीता आर ीत 
असलेलया उदयानास िजजाऊ उदयान असे नांव देणेकामी या तावास मा यता 
देणेबाबत िवचार करणे मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव  यांचा ताव. 

 
िवषय मांक ४   ा.रामकृ ण मोरे े ागृहामधील कॅ टीन व  ॅक  कॉऊटर जोशी बंधू केटरस चचवड  

यांना ११ मिह यासाठी भाडे त वावर देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार 
करणे मा.शमीम पठाण यांचा ताव. 

 
िवषय मांक ५  भाग मांक ४२  ब भाग े ीय  पपरी चचवड मनपामधील मशानभुमीचे काम ब  

भागांतगत आरो याचे साफसफाईचे , नाला सफाईचे काम माता रमाई आंबेडकर 
बेरोजगार वयसेवी सं था या सं थेस काम दे याकामी या तावास  मा यता देणेबाबत 
िवचार करणे मा.छाया साबळे यांचा ताव.    

 
िवषय मांक ६ भाग मांक २३ मधील गोयल ग रमा सोसायटी समोरील खेळाचे मैदानासाठी आर ीत  

असले या आर ण .२३३ मधील मैदानासाठीची मोकळी जागा  पपरी चचवड 
मनपा या ता यात आली असून सदर या मैदानाला समथ डांगण असे नामकरण 
करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अपणाताई  डोके यांचा 

ताव. 
 
िवषय मांक ७ भाग मांक २३ मधील िजजाऊ उदयाना या कमानीस १)  राजमु ा २)  बालिशवाजी  

सहीत  िजजामाता यांचे युरल बसिवणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार 
करणे मा.अपणाताई डोके यांचा ताव. 

 
िवषय मांक ८ भाग मांक २०  म ये ब भाग सिमतीम ये ठराव मांक ७८ दनांक २९/२/२०१६  

नुसार र टन कॉलनीतील कमानीस र टन ी हज हौ सग सोसायटी असे नामकरण करणेत 
आले आह.े सदर कमानीस डावीकडे ए, बी, सी, हौ सग सोसायटी मांक २  उजवीकडे ए, 
बी, सी  हौ सग सोसायटी मांक १ असे फलक लावणेकामी या तावास  तसेच भाग 

मांक २० म ये बळवंतनगर ीराम कॉलनी नं.६ येथील महादेव मं दराकडे जाणा-या 
र यावर महादेव मं दराकडे असे दशादशक फलक लावणे व भाग मांक २० म ये 
वा हेकरवाडी रोडवरील रानमळा हॉटेल समोरील कॉलनीस औदुबर हौ सग सोसायटी 
असे नामकरण  करणेकामी या तावास  मा यता देणबेाबत  िवचार करणे मा.आशाताई 
सुयवंशी यांचा ताव. 
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 िवषय मांक ९  चचवडगावं भाग .२२ मधील उदुशाळा  चापेकर चौक येथील ा. चापेकर िवदया  
मं दर इमारतीत थलांतरीत क न पपरी चचवड मनपा या चचवड अ यािसका व 
पधा प र ा क ास इमारत उपल ध क न देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत 

िवचार करणे मा.अि नी  चचवडेपाटील यांचा ताव. 
 
िवषय मांक १० चचवडगांव भाग .२२ मधील ी मरीआई ल मी मं दर वेश दार –  

ी काळभैरवनाथ उ सव सिमती  व चचवड ाम थ  तसेच  समोरील बांध यात आले या 
चवथ-यास डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर ासिपठ असे नांव देवून या माणे फलक 
लावणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अि नी  चचवडेपाटील 
यांचा ताव. 

 
िवषय मांक ११  चचवडगांव भाग मांक २२ मधील वेताळ बुवा मं दरासमोरील कमानीस ी वेताळ  

बुवा मं दर वेश दार – ी काळभैरवनाथ उ सव सिमती व चचवड ाम थ असे नांवे 
दे यास व या माणे फलक लावणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे 
मा.अि नी  चचवडेपाटील यांचा ताव. 

 
िवषय मांक १२ चचवडगांव भाग मांक २२ मधील कै.बळवंत राघजुी चचवडे ायाम शाळे या  

नावाम ये दु ती क न कै.बळवंत राघजुी चचवडे ायाम शाळा व योग साधना क  असे 
नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अि नी  चचवडेपाटील 
यांचा ताव. 

 
िवषय मांक १३  भाग मांक २० चचवडेनगर येथील दगडोबा चौका या पुढील व संक प गाडन  

चौका या खालील बाजूस कै.तुकाराम बाळाजी चचवडे (पाटील) चौक असे नांव देणेस व 
या माणे फलक लावणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे अॅड.सं दप  

गुलाबराव  चचवडे   यांचा ताव. 
  

 
ठराव . ८०              िवषय . १ 
द. १६/३/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. िनलेश  बारणे           अनुमोदक: मा.माया संतोष बारणे       
संदभ :- मा. झामाबाई बारणे  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 जुल,ै २०१६ रोजी या  सभेचे वेळी करणेत  यावा 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ८१              िवषय . २ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.माया संतोष बारणे         अनुमोदक: मा. आि नी चचवडेपाटील     
संदभ :- मा. माया संतोष बारणे  यांचा दनांक १६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 

 भाग मांक ५१ गणेशनगर , बेल ठकानगर थेरगांव गुजरनगर येथील र यास साईनाथ कॉलनी 
गुजरनगर थेरगांव असे नामकरण करणेकामी या तावास  मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवारनुमते मा य झाला. 
 
 

ठराव . ८२              िवषय . ३ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग – १.  थाप य ब े ीय कायालय 

          २.  उदयान  िवभाग  
          ३. मािहती व  जनसंपक िवभाग  
सुचक :  मा.अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव  .   अनुमोदक: मा. आि नी चचवडेपाटील     

संदभ :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव  यांचा द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
 चचवड मोरया गोसावी मं दर प रसरामधील सुखकता अपाटमट शेजारील मनपाचे आर ण 

मांक २२५ मधील उदयानाकरीता आर ण आह.े उदयानाकरीता आर ीत असलेलया उदयानास िजजाऊ 
उदयान असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 
ठराव . ८३              िवषय .४ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग -  १.  भुिम आिण जदगी  िवभाग  

                २.ब े ीय कायालय  
                                                                                              (भुिम आिण जदगी िवभाग)  
सुचक :  मा.शमीम पठाण   .   अनुमोदक: मा. आि नी चचवडेपाटील     

संदभ :- मा. शमीम पठाण  यांचा द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
 चचवड े ागृहाम ये े कांसाठी कॅ टीन व ॅक कॉऊंटरची सोय आह.े स या सदर  कॅ टीन व 

ॅक कॉऊंटर म.ेकाची केटरस हे चालिवत आहेत. मे.काची केटरस यांची मुदत संप यानंतर वरील 
िमळकतीमधील कॅ टीन व ॅक कॉऊंटर ी.जोशी बंध ूकेटरस यांना ११ मिह यासठी मा.आयु  यांचेकडील 
प रप क मांक भुिज/१/कािव/१५६/२०१३, दनांक २०/४/२०१३  मधील अटी शत नुसार भाडेत वावर 
दे याकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.   
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ठराव . ८४              िवषय .५ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग  १. वैदय कय   कभाग (मु य.काया.) 

                                                                                        २ ब े ीय  काया. ( थाप य) 
                                                                                        ३. ब े ीय   कायालय  (आरो य ) 
                  ४. आरो य िवभाग ( मु य कायालय)  
सुचक :  मा.छाया जग ाथ साबळे  .   अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवशी      

संदभ :- मा. छाया साबळे यांचा दनांक द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
 भाग मांक ४२ ब भाग े ीय कायालय  मनपा मधील मशानभुमीचे देखभालीचे काम ब 

भागांतगत आरो याचे साफसफाईचे , नाला साफसफाईचे काम माता रमाई आंबेडकर वयंसेवी सह.सं था 
या सं थसे काम देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ८५       िवषय .६ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग – १.  थाप य ब े ीय  कायालय   

          २. डा व सां कृितक िवभाग 
          ३.  मािहती व जनसपक िवभाग 
सुचक :  मा.अपणाताई डोके  .    अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवशी      

संदभ :- मा. अपणाताई डोके यांचा दनांक द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
भाग मांक २३ मधील गोयल ग रमा सोसायटी समोरील खेळाचे मैदानासाठी आर ीत 

असले या आर ण .२३३ मधील मैदानासाठीची मोकळी जागा  पपरी चचवड मनपा या ता यात आली 
असून सदर या मैदानाला समथ डांगण असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदरचा सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    
ठराव . ८६       िवषय .७ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग – १.  थाप य ब े ीय  कायालय   

          २. उदयान िवभाग थाप य  
सुचक :  मा.अपणाताई डोके  .    अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवशी      

संदभ :- मा. अपणाताई डोके यांचा दनांक द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
भाग मांक २३ मधील िजजाऊ उदयाना या कमानीस १)  राजमु ा २)  बालिशवाजी सहीत  

िजजामाता यांचे युरल बसिवणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े सदरचा सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पहाता कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ८७       िवषय .८ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय  कायालय   

सुचक :  मा.आशाताइर सुयवशी   .    अनुमोदक: मा. शमीम पठाण       
संदभ :- मा.आशाताई सुयवंशी  यांचा दनांक द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 

भाग मांक २० म ये ब भाग सिमती ठराव मांक ७८ दनांक २९/२/२०१६ नुसार  र टन 
कॉलनीतील कमानीस र टन ी हज हौ सग सोसायटी असे नामकरण करणेत आले आह.े सदर कमानीस 
डावीकडे ए, बी, सी, हौ सग सोसायटी मांक २  उजवीकडे ए, बी, सी  हौ सग सोसायटी मांक १ असे 
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फलक लावणेकामी या तावास  तसेच भाग मांक २० म ये बळवंतनगर ीराम कॉलनी नं.६ येथील 
महादेव मं दराकडे जाणा-या र यावर महादेव मं दराकडे असे दशादशक फलक लावणे व भाग मांक 
२० म ये वा हेकरवाडी रोडवरील रानमळा हॉटेल समोरील कॉलनीस औदुबर हौ सग सोसायटी असे 
नामकरण  करणेकामी या तावास  मा यता देणेत येत आह.े. 

  सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाना. 
 

ठराव . ८८       िवषय .९ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग – १. िश ण मंडळ 

    २. साव.वाचनालय िवभाग 
    ३. भुिम आिण जदगी िवभाग   

सुचक :  मा.अि नी गजानन चचवडेपाटील   अनुमोदक: मा. अॅड.सं दप  गुलाबराव  चचवडे        
संदभ :- मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील  यांचा द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 

 चचवडगांव भाग मांक २२ मधील मर म फक रभाई  पानसरे उदु शाळा यांना  R.T.E. 
२००९ िनकषानुसार खेळाचे मैदान मोकळी जागा व संर क  भत नस यामुळे िवदयाथ  , पालक व 
आजुबाजूचे नागरीक यांना गैरसोय िनमाण होते.  व ा.चापेकर चौक येथे पपरी चचवड मनपा  िश ण 
मंडळा या चार शाळा कमी होवून दोनच शाळा सु  आहेत या ठकाणी इमारत उपल ध अस यामुळे तेथे 
उदु शाळा थलांतरीत कर यात यावी व चचवड अ यािसका व पधा प र ा क ातील  िवदया याना 
जागा अपुरी पडत अस यामुळे वाढती मागणी ल ात घेता पधा प र ा क  व आ यािसका शेजारील उदु 
शाळेची इमारत  प. च.म.न.पा. या पधा प र ा क  व आ यािसकेस उपल ध क न दे याकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आह.े सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता पुढील कायवाही करणेस 
मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
 
ठराव . ८९       िवषय .१० 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय  कायालय   

सुचक :  मा.अि नी गजानन चचवडेपाटील   अनुमोदक: मा. अॅड. सं दप  गुलाबराव  चचवडे        
संदभ :- मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील  यांचा द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव 

 भाग मांक २२ मधील ी मरीआई ल मी मं दर वेश दारास  चचवड ी मरीआई ल मी 
मं दर वेश दार – ी काळभैरवनाथ उ सव सिमती व चचवड ाम थ  तसेच समोरील बांधणेत आले या 
चवथ-यास डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ासपीठ असे नांवे देवून या माणे फलक लावणेकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव  सवानुमते मा य झाला 
     
ठराव . ९०       िवषय .११ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग -   थाप य ब े ीय  कायालय   

सुचक :  मा.अि नी गजानन चचवडेपाटील   अनुमोदक: मा. अॅड. सं दप  गुलाबराव  चचवडे        
संदभ :- मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील  यांचा द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 

 चचवडगांव भाग मांक २२ मधील वेताळ बुवा मं दरासमोरील कमानीस ी वेताळ बुवा मं दर 
वेश दार –  ी काळभैरवनाथ उ सव सिमती  चचवड ाम थ असे नांव देवून या माणे फलक 

लावणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा इराव सवानुमते मा य झाला 
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ठराव . ९१       िवषय .१२ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग – १. डा व कला सां कृितक िवभाग 

   २.  थाप य ब े ीय  कायालय   
   ३. भुिम आिण जदगी िवभाग 

सुचक :  मा.अि नी गजानन चचवडेपाटील   अनुमोदक: मा. अॅड. सं दप  गुलाबराव  चचवडे        
संदभ :- मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील  यांचा द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 

 चचवड भाग मांक २२ मधील कै.बळवंत राघुजी चचवडे ायाम शाळे या नावांम ये दु ती 
क न कै.बळवंत राघुजी चचवडे ायाम शाळा व योग साधना क  असे नांव देणेकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ९२       िवषय .१३ 
द.  १६/३/२०१६       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.अॅड. सं दप  गुलाबराव  चचवडे         मा.अि नी गजानन चचवडेपाटील           
संदभ :- मा.अॅड. सं दप  गुलाबराव  चचवडे  यांचा द.१६/३/२०१६ रोजीचा ताव. 

चचवडेनगर येथील दगडोबा चौका या पुढील व संक प गाडन चौका या खालील बाजूस 
कै.तुकाराम बाळाजी चचवडे (पाटील) चौक असे नांव देणेस व या माणे फलक लावणेकामी या तावास 
मा यता देणते 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/१७७/२०१६. 
दनांक :   २१/०३/२०१६           

              सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


