
 
                   पपरी चचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 

सभावृ ांत [ कायपि का मांक ८ ] 
दनांक : १४ /१०/२०१६                               वेळ : दुपारी १२.०० वा. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
              पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माहे ऑ टोबर  २०१६ ची मािसक 
सभा शु वार दनांक १४/१०/२०१६ रोजी द.ु  १२.०० वाजता अ े ीय कायालयातील “  राजमाता 
िजजाऊ सभागृह  ” येथे आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील स मा. सद य/सद या उपि थत 
होते. 

1. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव   – सभापती 
2. मा. बाबर शारदा काश 
3. मा. सुभ ा ई र ठ बरे    
4. मा. भारती फरांदे 
5. मा. आर.एस.कुमार 
6. मा. भालेराव ितभा ाने र 
7. मा. नेटके सुमन राज   
8. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत  
9. मा. साद शे ी  
10. मा. टेकवडे सुजाता अिवनाश  
11. मा. सितश झांबरे   [ वीकृत सद य  ]  

 
तसेच  ीम. आशादेवी दुरगुडे  -  े ीय अिधेकारी, ी. सितश इंगळे  -  कायकारी अिभयंता, 

थाप य,   ी िमल द किपले  – कायकारी अिभयंता, िवदयुत ,   ीम.रेखा गाडेकर - शासन अिधकारी 
तथा सिचव (सभाशाखा), ी.सुिनल वाघुंडे,  ी. अिनल शदे ,  ी ब सल एच पी., ी शदे एच .एस. ,  

ीम बाबर एल.एस., ीम मोमीन झेड.आय. -  उपअिभयंता,  ी. महादेव शद े– सहा. आरो यािधकारी,  
ी. शेख एस के. - किन  अिभयंता, ी आर.एन. पगळे – एपीआय, िनगडी वाहतूक, ीम िवजया कारंडे 

– पीआय, चचवड वाहतूक िवभाग , ी वि ल पवार – िवदयुत इ. उपि थत होते.  
  मा. सभापती, ी. पांढरकर िनलेश यांनी उपि थत स मा. नगरसद य, नगरसद या व अिधकारी 
यांचे वागत क न सभा सु  करणेस अनुमती दली. 

 स मा. सद य ी आर एस कुमार यांनी स मा. सद या वैशालीताई काळभोर यांचे कायालयाम ये  
दगडफेक क न ऑ फसमधील व तंुची तोडफोड के या या िनषेधाथ आजची सभा 10 िमिनटे तहकूब 
करावी अशी सुचना केली. सदर सुचनेस स मा. सद या भारती फरांद े यांनी अनुमोदन दले. स मा. 
सद यां या भावना ल ात घेऊन तुतची सभा पुढील 10 िमिनटांपयत तहकूब करीत अस याचे 
सभापती, िनलेश पांढरकर यांनी जाहीर केले. त ंतर  तुत सभा पुढे  continue करणेत आली.      
 



 यानंतर सव थम  मागील सभेचा सभावृ ांत [ द. १४/९/२०१६ कायपि का मांक ७ ] वाचून  
कायम करणेत आला.   सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेत आल.े 
 

िवषय मांक ५ : मा. कायकारी अिभयंता, थाप य  यांचेकडील द. 9/10/16 चा    ताव  
अ भाग थाप य िवभागाकडील थायी अ थापना या लेखािशषावरील तरतूद अ थायी अ थापना या 
लेखािशषावर वग करणबेाबत िवचार करण.े 
िवषय मांक ६ : स मा. सद य ी आर एस. कुमार यांचा ताव  
  भाग मांक  14 भ  श  येथील आकुड  रे व े टेशनकडून आिण पी.सी.सी. ओ. कॉलेज येथील रे व े
लाईन ॉस केले या चौकाला  इनर ि हल लब  चौक असे नांव देणेबाबत िवचार करण.े    
िवषय मांक ७ : मा. सभापती, िनलेश पांढरकर, सद या ितभा भालेराव    यांचा ताव  
 भाग मांक १६ आकुड  गावठाणम य े ी हनुमान मं दरा या समोरील प ाशेडमधील प  ेिजण 
व नादु त झालेल े आहेत. सदर प ाशेडम य े सां कृितक व सामिजक काय म नाग रकांमाफत केल े
जातात. यामुळे आकुड तील ाम थांनी व नाग रकांनी या ठकाणचे जुने झालेले प ाशेड काढून 
नाग रकां या सोयीसाठी आरसीसी लॅब करणेची मागणी केलेली आह.े तरी सदर आरसीसी लॅबचे कामास 

मा यता देणेबाबत िवचार करण.े           
िवषय मांक ८ : स मा. सद य ी. बाळासाहेब तरस   यांचा ताव  

भाग मांक १८ कवळे भागातील कवळे गावठाणाकडे जाणा-या मु य चौकास ी बापदेव महाराज 
चौक तसेच िवकासनगर व कवळे गावाकडे जाणा-या र यावर येक  दोन  दशादशक् फलक लावणेस 
मा यता देणे.     
िवषय मांक ९ : स मा. सद या  सुभ ा ठ बरे   यांचा ताव  
 भाग मांक 10 अजंठानगर येथील कमानीला भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत असे 
नाव देणेबाबत िवचार करणे.   
िवषय मांक 10 : स मा. सद या शारदा बाबर यांचा ताव 
 मनपा या 2015-16 या अंदाजप काम य े झोिनपु थाप य िवभागामाफत बनसोडे िनवास 
येथील संडास बांध याचे िनयोिजत काम तेथील जागेची अडचण ल ात घेता याच वॉडमधील धोबीघाट, 
द नगर [ पु ष 8 िसटस ] बनसोडे िनवास येथील संडासची दु ती कर यासाठी वापरणेस मा यता देण.े         
 वरील माणे ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घे यात आले.  
   
ठराव मांक  : ५३     िवषय  मांक : १ 
दनांक         : १४/१०/२०१६    िवभाग         :    

सुचक           : मा.  आर एस कुमार            अनुमोदक       :  मा.  शारदा बाबर  
       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  :  ५४                                       िवषय मांक  :  २    
दनांक         : १४/१०/२०१६   िवभाग         :   

सुचक          :  मा. सुजाता टेकवडे            अनुमोदक       : मा. सुभ ा ठ बरे  
 
संदभ         : मा. संिगताताई राज  भ डवे 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 सभे या   वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

------- 
 

 

ठराव मांक  :  ५५                                 िवषय  मांक :  ३    

दनांक :         १४/१०/२०१६                  िवभाग          :  

सुचक :         मा.  भारती फरांदे                  अनुमोदक     : मा. सुमन नेटके 

संदभ  :  मा. संिगताताई भ डव,े नगरसद या  यांचा दनांक  ९/३/२०१६ रोजीचा ताव. 
 
 रावेत बीआरटीएस रोडवरती ी. बबन शं. शेटे  यां या घरा समोरील नगरसेिवका सौ. 
संिगताताई राज  भ डवे  यां या नामफलकाशेजारील चौकास  “ कै. ानदेव केसू भ डवे 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 सभे या  वेळी करणेत यावा. 
  ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----- 
 
 
 
 



ठराव मांक   : ५६                                      िवषय मांक : ४ 
दनांक          : १४/१०/२०१६                       िवभाग         :   

सूचक           :  मा. सुजाता टेकवडे           अनुमोदक      : मा. साद शे ी  
 

संदभ :-  मा. सद या  सुजाता टेकवडे, मा. वैशाली काळभोर  यांचा द. ३/१०/२०१६ रोजीचा ताव. 
 भाग मांक 26 मधील मोहननगर येथील ीम िललाबाई िखवंसरा म.न.पा. शाळेजवळील 
िवरंगुळा क ास व कै. शंकर शे ी उदयान येथील तािवत कमानीस व. अिवनाशदादा टेकवडे असे 
नामकरण करणेस मा यता दे यात येत आह.े सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता कायवाही सु  
करणेत यावी.            

  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

 
ठराव मांक   : ५७                                      िवषय मांक : ५ 
दनांक          : १४/१०/२०१६                       िवभाग         :   

सूचक           :  मा. आर. एस. कुमार           अनुमोदक      : मा. साद शे ी  
 
संदभ :-  मा. कायकारी अिभयंता, थाप य यांचेकडील प  . था/कािव/१८६/१६ द. ९/१०/२०१६  
 
            पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग थाप य िवभागाकडील सन 2016-17 या आ थक 
वषासाठी अ थायी अ थापना या लेखािशषावर र. . ३०,०००/- [ तास हजार फ  ] तरतुद कर यात 
आलेली होती. तथािप, सदरची तरतुद खूपच अपुण आह.े  थाप य िवभागाम य े सन 2015-16 म ये  
िशकाव ूउमेदवारांची िनयु  झा यामुळे सदरची तरतुद अपुरी पडत आह.े मे  2016 ते स टबर 2016 या 
पाच मिह या या िवदयावेतनाकरीता र. . ५०.०००/- [ प ास हजार फ  ]  खच येणार आह.े तसेच सन 
2016-17 या आ थक वषाम य े न ाने िशकाव ू उमेदवाराचंी िनयु  झा याने या या िवदया 
वेतनाकरीता तरतुदीची आव यकता आह.े 
 अ भाग थाप य या िवभागाम य े थायी अ थापना या लेखािशषावर र. . ८०,६३,०९६/- [ 

शी लाख ेस  हजार याह व फ ्  ] इतक  तरतुद िश लक आह े यापैक  र. . १,००,०००/- [ एक 
लाख फ  ] तरतुद अ भाग थाप य ्अ थायी अ थापना या लेखािशषावर वग करणेस मा यता दे यात 
येत आह.े                         
   

  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

ठराव मांक   : ५८                                      िवषय मांक : ६ 
दनांक          : १४/१०/२०१६                       िवभाग         :   

सूचक           :  मा.  आर. एस. कुमार            अनुमोदक      : मा. भारती फरांद े  
 



संदभ :-  मा. सद य आर. एस. कुमार ,मा.  भारती फरांद े यांचा द. १४/१०/२०१६ रोजीचा ताव. 
 भाग मांक  १४ भ  श  येथील आकुड  रे व े टेशनकडून आिण पी.सी.सी. ओ. कॉलेज 
येथील रे व ेलाईन ॉस केले या चौकाला  इनर ि हल लब  चौक असे नांव दे यास मा यता दे यात येत 
आह.े   

  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

ठराव मांक   : ५९                                      िवषय मांक : ७ 
दनांक          : १४/१०/२०१६                       िवभाग         :   

सूचक           :  मा.  िनलेश पांढरकर             अनुमोदक      : मा. ितभा भालेराव    
 
संदभ :-  मा. सभापती, िनलेश पांढरकर, सद या मा. ितभा भालेराव  यांचा  द. १४/१०/२०१६ 
            चा  ताव  
 
 भाग मांक १६ आकुड  गावठाणम य े ी हनुमान मं दरा या समोरील प ाशेडमधील प  ेिजण 
व नादु त झालेले आहेत. सदर प ाशेडम य े िनयिमतपण े सां कृितक व सामिजक काय म 
नाग रकांमाफत केल े जातात. यामुळे आकुड तील ाम थांनी व नाग रकांनी या ठकाणचे जुने झालेले 
प ाशेड काढून नाग रकां या सोयीसाठी आरसीसी लॅब करणेची मागणी केलेली अस याने  सदर ठकाणी  
आर.सी.सी. लॅबचे काम करणेस मा यता   दे यात येत आह.े   

  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

 
ठराव मांक   : ६०                                      िवषय मांक : ८ 
दनांक          : १४/१०/२०१६                       िवभाग         :   

सूचक           :  मा.  बाळासाहेब तरस             अनुमोदक      : मा. सुमनताई नेटके 
 
संदभ :-  मा. सद य बाळासाहेब  तरस , मा. सुमनताई नेटके यांचा  द. १३/१०/२०१६  चा  ताव  

भाग मांक १८ कवळे  भागातील कवळे गावठाणाकडे जाणा-या मु य चौकास ी बापदेव 
महाराज चौक असे नाव देणेस  तसेच िवकासनगर व कवळे गावाकडे जाणा-या र यावर येक  दोन  
दशादशक् फलक लावणेस मा यता  दे यात येत आह.े   

  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

ठराव मांक   : ६१                                      िवषय मांक : ९ 
दनांक          : १४/१०/२०१६                       िवभाग         :   

सूचक           :  मा.  सुभ ा ठ बरे            अनुमोदक      : मा. शारदा बाबर 
 
संदभ :-  मा. सद या  सुभ ा ठ बरे  मा. शारदा बाबर  यांचा  द. १४/१०/२०१६  चा  ताव  



भाग मांक 10 अजंठानगर  येथ े8 ते 10 हजार लोकव ती असून तेथील कमानीला भारतर  
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत असे नाव दे यास व याकामी या खचास्  मा यता  देणेबाबत िवचार 
करण े.   

सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा. 

ठराव सवानुमते मंजुर झाला. 
 

----- 
ठराव मांक   : ६२                                      िवषय मांक :  १० 
दनांक          : १४/१०/२०१६                       िवभाग         :   

सूचक           :  मा.  शारदा बाबर           अनुमोदक      : मा.  सुभ ा ठ बरे  
 
संदभ :-  मा. सद या   मा. शारदा बाबर, मा. राम पा  े यांचा  द. १४/१०/२०१६  चा  ताव  
 मनपा या 2015-16 या अंदाजप काम य े झोिनपु थाप य िवभागामाफत बनसोडे िनवास 
येथील संडास बांध याचे िनयोिजत काम तेथील जागेची अडचण ल ात घेता याच वॉडमधील धोबीघाट, 
द नगर [ पु ष 8 िसटस ] बनसोडे िनवास येथील संडासची दु ती कर यासाठी वापरणेस  मा यता  
दे यात येत आह.े  सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता कायवाही सु  करणेत यावी. 

  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----- 

        वरील माणे अ भाग सिमती या मािसक सभेचे कामकाज होऊन  मा.सभापती  िनलेश पांढरकर  
यांनी सव उपि थत स मा. नगरसद य / नगरसद या, अिधकारी / कमचारी यांना दपावली या हाद क 
शुभे छा देऊन तुतची  सभा संपलेचे जाहीर केले. 
 
 
             सही/-                                                   
                ( िनलेश शंकरराव पांढरकर ) 

                                 सभापती 
                            अ भाग सिमती 

. अ ेका /११/कािव/४२१/२०१६   
दनांक :  २८/११/२०१६  

 
         सही/-    
           शासन अिधकारी तथा 

                           सिचव (सभाशाखा) 
               अ भाग सिमती 
                 िनगडी - ४४  

ित, सव संबंिधत िवभाग  


