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

कायपि का . १० 
सभावृ ांत  

दनांक :-  १४/१२/२०१६           वेळ :-  दुपारी १२.३०  वाजता  
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१४/१२/२०१६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता 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.आशाताई ाने र  सुयवंशी      अ य ा  
२. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
३. मा.शमीम पठाण  
४. मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन  
६. मा. .को-हाळे अनंत सुभाष      
७. मा.साबळे छाया जग ाथ  
८. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
९. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश  
१०.मा.शरद मािणकचंद  लुणावत       ि वकृत सद य  
११.मा.गोर  दरशरथ पाषाणकर    ि वकृत सद य  

यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा.सुभाष माछरे – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी 
तथा सिचव सभाशाखा, मा.रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग,  
मा.एम.एम.इनामदार, लेखािधकारी , ब े ीय कायालय ,  मा.एन.आर. नबाळकर, उपअिभयंता, थाप य 
िवभाग,  मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य , मा.सी.एन.धानोरकर, उपअिभयंता, थाप य िवभाग, 
मा.सं या वाघ- उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.भाऊसाहेब साबळे – उपअिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग, 
मा.एकनाथ पाटील – उपअिभयंता िवदयुत  िवभाग,  मा.आर.एन.भाट, मु य आरो य िन र क, ब े ीय 
कायालय  इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 
सु वात  केली. 

तदनंतर मा.अ य  व मा.स मा.सद यांचे मा यतेने खालील माणे ऐनवेळचे िवषय सभा 
कामकाजात दाखल क न घे यात आल.े 
िवषय मांक ३  चचवड येथील िस हर गाडन येथील उदयानातील कटटयास वातं यवीर सावरकर  
                      ित ान िस हर गाडन असे नामकरण करणेत यावे व िस हर गाडन वेश मागावर  
            वेश दार उभा न िस हर गाडन वेश दार असे नामकरण करणेकामी या तावास  
                      मा यता देणेबाबत िवचार  करणे  मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा ताव. 
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िवषय मांक ४  चचवड येथील मोरया गोसावी पयटन  िवकास आराखडयामधील दोन फुड टॉल हे  
                      रोिहदास  नामदेव जाधव व संदेश गो वद मालवडकर या दो ही अपंगाना येक  एक असे  

           फुड टॉल (गाळे) दे यात यावे व यांचा करारनामा करणेकामी या तावास मा यता  
           देणेबाबत िवचार  करणे  मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा ताव. 
 

िवषय मांक ५ चचवडगांव शांतीबन मागील र हर रोडवरील आर ण मांक २२६ येथील तयार  
          झाले या  टेिनस कोटला शांतीबन टेिनस कोट असे नामकरण करणेकामी या तावास  
          मा यता देणेबाबत  िवचार करणे मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा ताव. 
 

िवषय मांक ६ चचवड भाजीमाकट मधील गाळा नं.७  होनाजी गोपाळ  गुंजाळ यांचे नावावरील गाळा  
बाळासाहेब होनाजी गुंजाळ यांचे नांवे करणेत यावा व गाळा मांक १५ हा मातड 
होनाजी  गुंजाळ यां या नावांम ये दु ती व बदल क न करारनामा करणेकामी या 

तावास मा यता  देणेबाबत िवचार करणे मा.आि नी चचवडेपाटील यांचा ताव. 
 

िवषय मांक ७  दनांक १६/३/२०१६ चा ठराव मांक ८२ म ये िजजाऊ उदयान या ठरावाम ये दु ती  
            क न िजजाऊ पयटन क  चचवड असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता  
            देणेबाबत  िवचार करणे मा.आि नी चचवडेपाटील यांचा ताव. 
 

िवषय मांक ८  भाग मांक २२   चचवडगांवठाण या ठकाणी इं दरा पाक द  मं दर या ठकाणी  
मनपाची इमारत असून, या ठकाणी ायाम शाळा अनेक वषापासून आहे याची दु ती 
व नुतनीकरण नुकतेच कर यात आलेले आह.े तरी सदरची ायाम शाळा ही मिहलांसाठी 

ायामासाठी आर ीत ठेवणेत यावी. सदर ायाम शाळा इमारतीवर नामफलकाम ये 
बदल क न यावर कै.बळवंत राघुजी चचवडे ायामशाळा व योगसाधना क  या 
ऐवजी कै.बळवंत राघुजी चचवडे मिहला ायामशाळा  असे नामकरण करणेकामी या 

तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा. अॅड.सं दप चचवडे यांचा ताव. 
 

िवषय मांक ९ चचवड येथील ी मोरया गोसावी मं दर प रसर पयटन िवकास आराखडयामधील  
मिहला क ास चचवड सखी मंच, ये  नागरीक क ास चचवड नाना नानी क , िनसग 
कटटयास आपले िचचवड ासपीठ असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता 
देणेबाबत िवचार करणे मा.आि नी चचवडेपाटील यांचा ताव. 
 

िवषय मांक १० चचवड येथील मोरया हॉ पीटल समोरील आर ण मांक २११ म ये उभारले या  
  ापारी संकुलास चचवड ापारी संकुल असे नांव  देणेकामी या तावास मा यता  
  देणेबाबत िवचार करणे मा.आि नी चचवडेपाटील यांचा ताव. 
 

िवषय मांक ११ चचवड येथील सुखकता अपाटमट ते र हर हयु हॉटेल र यास कै.तुकाराम गणपत  
                       पडवळ पथ असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
                       मा.आि नी चचवडेपाटील यांचा ताव. 
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िवषय मांक १२ डांगेचौक ते चचवड रोडवरील द नगर येथील मोरया मंगल कायालयासमोरील चौकास  
                       सदयि थतीत कोणतेही नांव नाही यामुळे जवळ या नागरीकांना प ा सांग यास  
                       गैरसोय होत आह.े तरी सदर या चौकास बारणे चौक असे नामकरण करणेकामी या  
                       तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 
 
िवषय मांक १३  मा.ड भाग सिमती ठराव मांक २५, दनांक १६/८/२०१३ अ वये भाग मांक ५३  
                        मधील वाकड नािशक फाटा बीआरटीएस ४५ मीटर र याव न दि ण उ र  
                        अि त वातील ४ मीटर र याला १२.० मीटर र ता नगररचना अिधिनयम २०५ अ वये  
                        घोषीत करणेबाबत स.नं.२६२/१/अ, २६२/२/अ, २६२/१/ब, २६२/२/ब  मधून २०५  
                        अ वये र ता घोषीत करणेबाबत मा यता देणेत येत आह.े परंतु महारा   
                        महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २९ अ अ वये मा.महापािलका सभा ठराव  
                        मांक ३५१ दनांक २९/८/२०१३ अ वये ६ भाग सिम या थापन कर याचा िनणय  
                        घेणेत आलेला आहे यानुसार मा.आयु  यांचेकडील आदेश मांक शा/२/ कािव/ ४१  
                       / २०१४,  दनांक २१/१/२०१४ अ वये भाग मांक ५३ वाकड या भागाचा समावेश  

   सदर आदेशा या दनांकापासून मा.ब भाग सिमतीम ये करणेत आलेला आह.े यामुळे       
   मा.ब भाग सिमतीचीही मा यता दे याबाबत या तावास मा यता देणेबाबत िवचार       
   करणे मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड यांचा ताव 
 

िवषय मांक १४ भाग मांक ५३ वाकड येथे कावेरीनगर पोलीस वसाहतीजवळ होणा-या मंडईला  
                       अिखल कावेरी भाजीमंडई असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  

  िवचार करणे मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड यांचा ताव 
 

िवषय मांक .१५ भाग मांक २१ दळवीनगरमधील ेमलोक पाकमधील पुलाकडे जाणा-या चौकास  
             दलीप कामे नाईक चौक असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  
            िवचार करणे मा.शमीम पठाण यांचा ताव. 
 

िवषय मांक १६ पपरी चचवड लकरोड येथील हदू मशानभुमीस कै.मुरलीशेठ बाबुराव भोईर  
 वेश दार असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  िवचार करणे  
मा.छाया साबळे यांचा ताव. 
 

िवषय मांक १७ पदमजी पेपर िमल कंपनी या गेटजवळ नोपा कगचा बोड लावलेला असून, यामुळे  
कंपनीतील कमचा-यांना गाडया लावणेसाठी अडचण होत आह.े तरी तो नो पा कग झोन     
रदद होवून तो बोड काढणेकामी या  तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
मा.अनंत को-हाळे यांचा ताव 
 

िवषय मांक १८  पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ातील दळवीनगर झोपडपटटी  
  (उदयोगनगर) या भागातील वेश दारास आर.सी.सी.कनाम बांध यात येवून या  
कमानीस डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वेश दार असे नामकरण करणेकामी या तावास  
मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.छायाताई साबळे यांचा ताव.  
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िवषय मांक १९  भाग मांक ५० थेरगांव गावठाण पदमजीपेपर िमल मधील २४.०० मीटर डीपी  
  र याला कै.बाजीराव बारणे पाटील माग (बाजीराव रोड थेरगांव) असे नामकरण  
  करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.झामाबाई बारणे यांचा  
 ताव 
 

िवषय मांक २० मौजे-थेरगांव स.नं.१७ येथे थेरगांव डीपीम ये र ता नस याने मौजे-वाकड  (वाढीव े )  
  भुमकर चौकापासून (काळाखडक) ते मौजे-थेरगांव हददीपयत (वाकड व थेरगांव िशव)  
  २४ मीटर र ता जोडावयाचा अस यास अि त वातील र यास २४ मीटर / १२.००  
  मीटर र ता ंदी थेरगावं स.नं.१७  व मौजे-वाकड स.नं.१७६ व स.नं.१८६ मधून  तसेच  
  पपरी चचवड नवनगर  िवकास ािधकरणा या हददीमधून कर यास महारा   
  महानगरपािलका अिधिनयमामधील कलम २०५ अ वये र ता घोषीत करणेकामी या  
  तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव.  
 

िवषय मांक २१ भाग मांक ४९ साई मं दर  थेरगांव गावठाण कमानी समोरील चौकास ामदैवत  
 बापुजीबुवा चौक असे नाव देणेस  तसेच थेरगांव गावठाण ते थेरगांव फाटा या मागास    
  छ पती िशवाजी महाराज माग असे नांव देणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत      
  िवचार करणे मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार यांचा ताव.   
 

 िवषय मांक २२ चचवड भाग मांक २२ म ये अॅड. चचवडे सं दप गुलाब व सौ.अि नी गजानन  
   चचवडे-पाटील यां या संक पनेतून उभार या गेले या िवकास कामांची मािहती   
   फलका दारे व नामो लेखासह फलक उभार यास मा यता दे यात यावी. अॅड. चचवडे  
   सं दप गुलाब व सौ.अि नी गजानन चचवडे-पाटील यांचे संक पनेतून १. चचवड  
   अ यािसका व पधा प र ा क   २. चचवड ापारी संकुल ३ . ी मोरया गोसावी  
   मं दर प रसर पयटन िवकास आराखडा (िजजाऊ पयटन क ) ४. ांतीवीर चापेकर बंधू  
   समुह िश प ५. िस हर गाडन ६. मोरया सृ ी  ७. टेिनस कोट यांस लोक ितिनध या  
   संक पनेसह मािहती फलक लावणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे    
  मा.अॅड. चचवडे सं दप गुलाब  यांचा ताव.  
  

िवषय मांक २३  मा.ब भाग सिमती या काय े ातील के.एस.बी.चौक चचवड ते  क पटेव ती वाकड  
या बीआरटीएस र यांस कै. ी. हाद छाि या  ( फनोले स इंड ीज) असे नांव देवून   
सदर नावाचे फलक ठक ठकाणी लावणेस आिण र याचे सुशोिभकरण कर यास  
कायम व पी परवानगी देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  िवचार करणे  
मा.अपणा डोके यांचा ताव.  
 

िवषय मांक २४ भाग मांक २३ केशवनगर भागाम ये गणपती िवसजन घाट न ाने बनिवलेला  आह.े  
 यांस िशव-पावती  घाट असे नामकरण करणेत यावे व याच घाटावरील झुलता पुलास  
 ी रामसेतु असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अपणा  
डोके यांचा ताव.  
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िवषय मांक २५  भाग मांक २३ केशवनगर भागात काकडेपाक येथे  मनपाने आनंदीबाई डोके सभागृह  

  बांधलेला आह.े सभागृहातील बाहेर या उदयानास िजजाऊ उदयान असे नामकरण  
  करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अपणा डोके यांचा ताव. 
 

तदनंतर मा.शमीम पठाण  यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 
भारत व छता अिभयानांतगत लाभा याना शौचालयाचे अनुदान िमळणेस िवलंब होत अस याने 

शासनास सुचना दे यात येवून आज दनांक १४/१२/२०१६ रोजीची १२.३० वाजताची मा. भाग 
सिमती सभा तहकुब करणेत यावी व सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक १७/१२/२०१६ रोजी दुपारी 
१२.३० वाजता घे यात यावी.    
 सदर सुचनेस मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड  यांनी  अनुमोदन दल.े 
 
 तदनंतर  मा.अ य ा आशाताई सुयवंशी  यांनी आज दनांक १४/१२/२०१६ रोजीची मा. भाग 
सिमतीची सभा तहकुब करणेत येत असून, सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक १७/१२/२०१६ रोजी 
दुपारी  १२.३०  वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केल.े  
 

         सही/- 
[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ ५७२ /२०१६. 
दनांक :  १६ १२ /२०१६                               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 . १० 
( दनांक  १४/१२/२०१६ रोजीची तहकुब सभा) 

सभावृ ांत  
दनांक :-  १७/१२/२०१६           वेळ :-  दुपारी १२.३० वाजता  

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा शिनवार  दनांक 
१७/१२/२०१६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता 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.आशाताई ाने र  सुयवंशी    
२. मा.डोके अपणा िनलेश 
३. मा. .को-हाळे अनंत सुभाष      
४. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश   

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा.सुभाष माछरे – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी 
तथा सिचव सभाशाखा, मा.एकनाथ पाटील, कायकारी अिभयंता, िवदयुत िवभाग,   मा.एम.एम.इनामदार, 
लेखािधकारी , ब े ीय कायालय ,  मा.एन.आर. नबाळकर, उपअिभयंता, थाप य िवभाग,  मा.सं या 
वाघ- उपअिभयंता, थाप य िवभाग,   मा.राज  डंुबरे – किन  अिभयंता, जलिनसारण िवभाग , 
मा.बेलसरे एस.एल. कायालय अिध क तथा अित मण पथक मुख , मा.आर.एन.भाट, मु य आरो य 
िन र क, मा.के.बी.पारोल, मु य आरो य िन र क , ब े ीय कायालय  इ यादी.  

 
सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 

सु वात  केली. 
 
तदनंतर मा.शमीम पठाण  यांनी पुढील माण ेसुचना मांडली. 

आज दनांक १७/१२/२०१६ रोजीची १२.३०  वाजताची मा. भाग सिमतीची  सभा गणसं या अभवी 
तहकुब करणेत यावी व सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक २२/१२/२०१६ रोजी दुपारी १२.३० 
वाजता घे यात यावी.    
 सदर सुचनेस मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड  यांनी  अनुमोदन दले. 
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 तदनंतर  मा.अ य ा आशाताई सुयवंशी  यांनी आज दनांक १७/१२/२०१६ रोजीची मा. भाग 
सिमतीची सभा तहकुब करणेत येत असून, सदरची मा. भाग सिमती सभा   दनांक २२/१२/२०१६ रोजी 
दुपारी  १२.३०  वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केल.े     
          सही/- 

[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 
अ य  

ब भाग सिमती, चचवड 
 

पपरी चचव महानगरपािलका, 
ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/  ५७३ /२०१६. 
दनांक :   १९/ १२ /२०१६     

                                                             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 . १० 
( दनांक  १७/१२/२०१६ रोजीची तहकुब सभा) 

सभावृ ांत  
दनांक :-  २२/१२/२०१६           वेळ :-  दुपारी १२.३० वाजता  

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा गु वार   दनांक 
२२/१२/२०१६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता 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.आशाताई ाने र  सुयवंशी     अ य ा  
२ मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३ मा. ल ढे गणेश नारायण  
४ मा.शमीम पठाण 
५ मा. चचवडे .सं दप गुलाबराव  
६ मा. चचवडेपाटील अि नी गजानन 
७ मा.डोके अपणा िनलेश 
८ मा. .को-हाळे अनंत सुभाष     
९ मा. शदे िशतल  उफ िवजय गोरख 
१० मा.साबळे छाया जग ाथ  
११ मा.जगताप िवमलताई सुरेश  
१२ मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा  
१३ मा.बारणे िनलेश िहरामण  
१४ मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
१५ मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश   
१६ मा.शरद मािणकचंद लुणावत    ि वकृत सद य  

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 
मा.सुभाष माछरे – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी 

तथा सिचव सभाशाखा, मा.एम.एम.इनामदार, लेखािधकारी , ब े ीय कायालय ,  
मा.एन.आर. नबाळकर, उपअिभयंता, थाप य िवभाग,  मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य , 
मा.सी.एन.धानोरकर, उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.सं या वाघ- उपअिभयंता, थाप य िवभाग,  
मा.एस.एम.मगर, – उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग, मा.के.डी.दरवडे, सहा यक आरो यािधकारी, 
मा.पारोल , मु य आरो य िन र क, ब े ीय कायालय  इ यादी.  
 

सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 
सु वात  केली. 
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ठराव . ५६              िवषय . १ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग -  आरो य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.शमीम पठाण          अनुमोदक: मा. भाऊसाहेब भोईर     
संदभ :- मा. े ीय  अिधकारी ब े ीय कायालय  यांचेकडील प   
          .ब केा/ वभा/कािव/२२७/२०१६, दनांक ११/११/२०१६ 

   देशातील सव शहरामधील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे 
याकरीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न 
दे याचे येय गाठ यासाठी द.२/१०/२०१४ पासून क  शासनाने व छ भारत अिभयान (नागरी) संपुण 
देशाम ये राबिव याची घोषणा केलेली आह.े  तसेच महारा  शासनाने देखील प  . वभाअ/२०१५ / .  
.२३/निव/३४,  द. १५/५/२०१५ अ वये क  शासनाचे धत वर व छ महारा  अिभयान (नागरी) 
राबिव याचे ठरवून  द. ३१/३/२०१७ पयत हागणदारी मु  (Open Defecation Free)  शहरे 
कर याचे उददी  िन ीत केलेले आह.े  
   यानुसार पपरी चचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय काय े ातील सव 
नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे याकरीता व छ भारत अिभयान व व छ 
महारा  अिभयान (नागरी) अंतगत शौचालये उपल ध नसले या नागरीकांना वैय क शौचालय सुिवधा 
उपल ध क न दे यात येत आहेत.  तसेच काही ठकाणी सावजिनक शौचालये उपल ध क न देणेत आलेली 
आहेत. उघडयावर शौचास जाणा-या नागरीकांचे बोधन क न यांना शौचालयांचा वापर करणेबाबत  

वृ  कर यात येत आह.े 
   मा.आयु  , पपरी चचवड महानगरपािलका यांचेकडील प  .मातवी/१२/कािव /९६ 
/२०१६, द.१/४/२०१६ अ वये कळिवलेनुसार द.३१/३/२०१७ पुव  ट याट याने  पपरी चचवड शहर 
हागणदारी मु  कर याचे उददी  िन ीत केलेले आह.े यानुषंगाने ब े ीय कायालय काय े ातील भाग 

. २०  चचवडेनगर , भाग मांक २२ चचवडगावठाण, भाग मांक ५० थेरगांव-पदमजीपेपर 
िमल,व भाग मांक ५२ ताथवडे पुनावळे हे चार भाग द. ३१ िडसबर, २०१६ पुव   हागणदारी मु  
(Open Defecation Free)  घोषीत  कर याकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ५७              िवषय . २ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा.-----------         अनुमोदक: मा.   ---------------------   
संदभ :- मा. े ीय  अिधकारी ब े ीय कायालय  यांचेकडील प   
          .ब ेआसभाशाखा/२/कािव/५५५/२०१६, दनांक ८/१२/२०१६  

ी.रघुनाथ दलपत वाघ माजी नगरसद य िबजलीनगर चचवड यांनी द.५/१२/२०१६ रोजी या 
प ानुसार चचवड ेमलोक पाक प रसरातील सामािजक कायकत व ेमलोक पाक मंडळाचे थम अ य  
कै. दलीप काम ेयांचे  द. ५/१२/२०१६ रोजी द:ुखद िनधन झाले आह.े तरी यां या समाज कायाची सदैव 
आठवण राहवी व दाजंली हणून ेमलोक पाकमधील मु य चौकास अथवा पथास कै. दलीप कामे यांचे 
नांव दे यात यावी अशी िवनंती केलेली आह.े  परंतु सदर तावास सुचक व अनुमोदन न िमळा याने 
सदरचा ताव वगळ यात आलेला आह.े 
  



10 
 

D:\Desktop-Backup-23012017\proc  Deseb. . .2016.docx 

 

ठराव . ५८              िवषय . ३ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग -१.  थाप य ब े ीय कायालय 

         २. उदयान िवभाग ३. भुिम जदगी 
सुचक :  मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव  अनुमोदक: मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील       

संदभ :- मा.अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा दनांक १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
चचवड येथील िस हर गाडन येथील उदयानातील कटटयास वातं यवीर सावरकर ित ान  

िस हर गाडन असे नामकरण करणेत यावे व िस हर गाडन वेश मागावर वेश दार उभा न िस हर 
गाडन वेश दार असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े  

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ५९              िवषय . ४ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग –  भुिम आिण जदगी िवभाग  मु य  

                                                                                             कायालय  
सुचक :  मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव  अनुमोदक: मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील       

संदभ :- मा.अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा दनांक १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
चचवड येथील मोरया गोसावी पयटन  िवकास आराखडयामधील दोन फुड टॉल हे रोिहदास 

नामदेव जाधव व संदेश गो वद मालवडकर या दो ही अपंगाना येक  एक असे फुड टॉल (गाळे) दे यात 
यावे व यांचा करारनामा करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ६०              िवषय . ५ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग – १. थाप य ब े ीय कायालय 

                                                                                         २. कला सां कृितक व डा  िवभाग  
          ३  भुिम आिण जदगी  
सुचक :  मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव  अनुमोदक: मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील       

संदभ :- मा.अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा दनांक १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
चचवडगांव शांतीबन मागील र हर रोडवरील आर ण मांक २२६ येथील तयार झाले या 

टेिनस कोटला शांतीबन टेिनस कोट असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
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ठराव . ६१              िवषय . ६ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग -  भुिम आिण जदगी िवभाग  मु य  

                                                                                         कायालय  
सुचक :  मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील        अनुमोदक :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव       

संदभ :- मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
चचवड भाजीमाकट मधील गाळा नं.७  होनाजी गोपाळ  गुंजाळ यांचे नावावरील गाळा 

बाळासाहेब होनाजी गुंजाळ यांचे नांवे करणेत यावा व गाळा मांक १५ हा मातड होनाजी गुंजाळ यां या 
नावांम ये दु ती व बदल क न करारनामा करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े  

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ६२              िवषय . ७ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग -१.  थाप य ब े ीय कायालय 

         २. उदयान िवभाग ३. भुिम आिण   
                                                                                            जदगी  िवभाग 
सुचक :  मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील        अनुमोदक :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव       

संदभ :- मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
 दनांक १६/३/२०१६ चा ठराव मांक ८२ म ये िजजाऊ उदयान या ठरावाम ये दु ती क न 

िजजाऊ पयटन क  चचवड असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ६३              िवषय . ८ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग - १ थाप य ब े ीय कायालय 

         २. भुिम आिण जदगी  मु य काया. 
         ३  कला सां कृितक  व डा िवभाग 
सुचक :  मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव          अनुमोदक: मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील       

संदभ :- मा.अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा दनांक १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
 भाग मांक २२   चचवडगांवठाण या ठकाणी इं दरा पाक द  मं दर या ठकाणी मनपाची 

इमारत असून, या ठकाणी ायाम शाळा अनेक वषापासून आहे याची दु ती व नुतनीकरण नुकतेच 
कर यात आलेले आह.े तरी सदरची ायाम शाळा ही मिहलांसाठी ायामासाठी आर ीत ठेवणेत यावी. 
सदर ायाम शाळा इमारतीवर नामफलकाम ये बदल क न यावर कै.बळवंत राघुजी चचवडे 

ायामशाळा व योगसाधना क  या ऐवजी कै.बळवंत राघुजी चचवडे मिहला ायामशाळा  असे 
नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदर सभावृ ांत कायम होणचेी वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ६४              िवषय . ९ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग -  १.  थाप य ब े ीय कायालय 

                                                                                          २  उदयान ३. भुिम आिण  जदगी 
सुचक :  मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील        अनुमोदक :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव       

संदभ :- मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
चचवड येथील ी मोरया गोसावी मं दर प रसर पयटन िवकास आराखडयामधील मिहला क ास 

चचवड सखी मंच, ये  नागरीक क ास चचवड नाना नानी क , िनसग कटटयास आपले िचचवड 
ासपीठ असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ६५              िवषय . १० 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग – १.  थाप य ब े ीय कायालय 

        २. भुिम आिण जदगी मु य कायालय. 
सुचक :  मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील        अनुमोदक :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव       

संदभ :- मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
चचवड येथील मोरया हॉ पीटल समोरील आर ण मांक २११ म ये उभारले या ापारी 

संकुलास चचवड ापारी संकुल असे नांव  देणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ६६              िवषय . ११ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग – १.  थाप य ब े ीय कायालय 

         २.  भुिम आिण जदगी िवभाग  
सुचक :  मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील        अनुमोदक :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव       

संदभ :- मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
 चचवड येथील सुखकता अपाटमट ते र हर हयु हॉटेल र यास कै.तुकाराम गणपत पडवळ पथ 

असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ६७              िवषय . १२ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग – १.  थाप य ब े ीय कायालय 

          २. भुिम आिण जदगी िवभाग  
सुचक :  मा. िनलेश बारणे           अनुमोदक :- मा.अ पा उफ संपत  पवार         

संदभ :- मा.िनलेश बारणे यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
 डांगेचौक ते चचवड रोडवरील द नगर येथील मोरया मंगल कायालयासमोरील चौकास 

सदयि थतीत कोणतेही नांव नाही यामुळे जवळ या नागरीकांना प ा सांग यास गैरसोय होत आह.े तरी 
सदर या चौकास बारणे चौक असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
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ठराव . ६८              िवषय . १३ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग -  नगररचना व िवकास िवभाग  

सुचक :  मा. िवनय उफ िवनायक  गायकवाड      अनुमोदक :- मा. छाया साबळे        
संदभ :- मा.िवनय उफ  िवनायक गायकवाड  यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 

 मा.ड भाग सिमती ठराव .२५, द.१६/८/२०१३ अ वये भाग मांक ५३ मधील वाकड 
नािशक फाटा बीआरटीएस ४५ मीटर र याव न दि ण उ र अि त वातील ४ मीटर र याला १२.० 
मीटर र ता नगररचना अिधिनयम २०५ अ वये घोषीत करणेबाबत स.नं.२६२/१/अ, २६२/२/अ, 
२६२/१/ब, २६२/२/ब  मधून २०५ अ वये र ता घोषीत करणेबाबत मा यता देणेत येत आह.े परंतु 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २९ अ अ वये मा.महापािलका सभा ठराव मांक ३५१ 
दनांक २९/८/२०१३ अ वये ६ भाग सिम या थापन कर याचा िनणय घेणेत आलेला आहे यानुसार 

मा.आयु  यांचेकडील आदेश . शा/२/कािव/४१/२०१४, द.२१/१/२०१४ अ वये भाग .५३ वाकड 
या भागाचा समावेश सदर आदेशा या दनांकापासून मा.ब भाग सिमतीम ये करणेत आलेला आह.े 
यामुळे मा.ब भाग सिमतीचीही मा यता दे याबाबत या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 

 
ठराव . ६९              िवषय . १४ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग – १. थाप य ब े ीय कायालय   

          २. भुिम आिण जदगी िवभाग 
सुचक :  मा. िवनय उफ िवनायक  गायकवाड          अनुमोदक :- मा. िशतल उफ िवजय  शदे         

संदभ :- मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड  यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
भाग मांक ५३ वाकड येथे कावेरीनगर पोलीस वसाहतीजवळ होणा-या मंडईला अिखल कावेरी 

भाजीमंडई असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आहे  
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ७०              िवषय . १५ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग -   थाप य  ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा.शमीम पठाण          अनुमोदक: -  मा. गणेश ल ढे      
संदभ :- मा.शमीम पठाण यांचा दनांक १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव. 

भाग मांक २१ दळवीनगरमधील ेमलोक पाकमधील पुलाकडे जाणा-या चौकास दलीप कामे 
नाईक चौक असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
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ठराव . ७१       िवषय . १६ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग – १. थाप य ब े ीय कायालय   

                  २. वैदय कय िवभाग ३. भुिम आिण  
                                                                                             जदगी िवभाग  
सुचक :  मा.छाया साबळे             अनुमोदक :- मा.शमीम पठाण          

संदभ :- मा.छाया साबळे  यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
 पपरी चचवड लकरोड येथील हदू मशानभुमीस कै.मुरलीशेठ बाबुराव भोईर वेश दार असे 

नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ७२       िवषय . १७ 
द.  २२/१२/२०१६     िवभाग –  १. थाप य ब े ीय   कायालय  

                                                                                २ वाहतुक  पोलीस िवभाग   
सुचक :  मा.अनंत को-हाळे              अनुमोदक :- मा.िनलेश बारणे           

संदभ :- मा.अनंत को-हाळे   यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
 पदमजी पेपर िमल कंपनी या गेटजवळ नोपा कगचा बोड लावलेला असून, यामुळे कंपनीतील 

कमचा-यांना गाडया लावणेसाठी अडचण होत आह.े तरी तो नो पा कग झोन रदद होवून तो बोड 
काढणेकामी या  तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी  
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 

 
ठराव . ७३       िवषय . १८ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग – १.  थाप य ब े ीय कायालय 

           २   झोिनपु थाप य  िवभाग  
सुचक :  मा.छाया साबळे               अनुमोदक :- मा.झामाबाई बारणे            

संदभ :- मा.छाया साबळे   यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ातील दळवीनगर झोपडपटटी (उदयोगनगर) या 

भागातील वेश दारास आर.सी.सी.कमान बांध यात येवून या कमानीस डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
वेश दार असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी . 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
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ठराव . ७४       िवषय . १९ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग –   १. थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.छाया साबळे                 अनुमोदक :- मा.गणेश ल ढे             
संदभ :- मा.झामाबाई बारणे   यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 

भाग मांक ५० थेरगांव गावठाण पदमजीपेपर िमल मधील २४.०० मीटर डीपी र याला 
कै.बाजीराव बारणे पाटील माग (बाजीराव रोड थेरगांव) असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता 
देणेत येत आह.े 

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी . 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 

 
ठराव . ७५       िवषय . २० 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग –   नगररचना व िवकास िवभाग  

सुचक :  मा.छाया साबळे                 अनुमोदक :- मा.िनलेश  बारणे             
संदभ :- मा.झामाबाई बारणे   यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 

 मौजे-थेरगांव स.नं.१७ येथे थेरगांव डीपीम ये र ता नस याने मौजे-वाकड  (वाढीव े ) भुमकर 
चौकापासून (काळाखडक) ते मौजे-थेरगांव हददीपयत (वाकड व थेरगांव िशव) २४ मीटर र ता 
जोडावयाचा अस यास अि त वातील र यास २४ मीटर / १२.०० मीटर र ता ंदी थेरगांव स.नं.१७  व 
मौजे-वाकड स.नं.१७६ व स.नं.१८६ मधून  तसेच पपरी चचवड नवनगर  िवकास ािधकरणा या 
हददीमधून कर यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयमामधील कलम २०५ अ वये र ता घोषीत 
करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ७६       िवषय . २१ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग –   थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.अ पा उफ संपत पवार              अनुमोदक :- मा. िनलेश  बारणे             
संदभ :- मा.अ पा उफ संपत  पवार   यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 

 भाग मांक ४९ साई मं दर  थेरगांव गावठाण कमानी समोरील चौकास ामदैवत बापुजीबुवा 
चौक असे नाव देणेस  तसेच थेरगांव गावठाण ते थेरगांव फाटा या मागास  छ पती िशवाजी महाराज माग 
असे नांव देणेबाबत या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 

ठराव . ७७       िवषय . २२ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग –   थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव  अनुमोदक: मा. अि नी गजानन चचवडेपाटील      
 संदभ :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव  यांचा द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 

  चचवड भाग मांक २२ म ये अॅड. चचवडे सं दप गुलाब चचवडे व सौ.अि नी गजानन 
चचवडे-पाटील यां या संक पनेतून उभार या गेले या िवकास कामांची मािहती फलका दारे व 

नामो लेखासह फलक उभार यास मा यता दे यात यावी. अॅड. चचवडे सं दप गुलाब व सौ.अि नी गजानन 
चचवडे-पाटील यांचे संक पनेतून १. चचवड अ यािसका व पधा प र ा क   २. चचवड ापारी 
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संक प, ३ . ी मोरया गोसावी मं दर प रसर पयटन िवकास आराखडा (िजजाऊ पयटन क ) ४. ांतीवीर 
चापेकर बंधू समुह िश प ५. िस हर गाडन ६. मोरया सृ ी  ७. टेिनस कोट यांस लोक ितिनध या 
संक पनेसह मािहती फलक लावणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी . 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला..      
 

ठराव . ७८       िवषय . २३ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग – बीआरटीएस िवभाग    

सुचक :- मा. अपणा डोके      अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवंशी       
 संदभ :- मा. अपणा डोके यांचा  द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 

फनोले स इंड ीज िलिमटेड यांनी पपरी चचवड महानगरपािलकेला मालक  ह ाची आठ एकर 
जागा महानगरपािलकेकडून कोणताही मोबदला न घेता र ता ंदीकरणाकरीता दलेली आह.े तसेच  पपरी 
चचवड शहरा या जडण-घडणीम ये कै. ी. हाद छाि या उदयोजक यांचे मोठे योगदान आह.े तरी मा.ब 
भाग सिमती या काय े ातील  के.एस.बी.चौक चचवड ते क पटेव ती वाकड या बीआरटीएस र यांस 

कै. ी. हाद छाि या ( फनोले स इंड ीज) असे नांव देवून सदर नावाचे फलक ठक ठकाणी लावणेस 
आिण र याचे सुशोिभकरण कर यास फनोले स इंड ीज  यांना कायम व पी परवानगी देणेकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आह.े   
सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी . 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला..        
 
ठराव . ७९       िवषय . २४ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग –   थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :- मा. अपणा डोके      अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवंशी       
 संदभ :- मा. अपणा डोके यांचा  द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 

 भाग मांक २३ केशवनगर भागाम ये गणपती िवसजन घाट न ाने  बनिवलेला आह.े यांस 
िशव-पावती घाट असे नामकरण करणेस व याच घाटावरील झुलता पुलास  ी रामसेतु असे नांव 
देणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी  
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला..       
 

ठराव . ८०       िवषय . २५ 
द.  २२/१२/२०१६       िवभाग –   थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :- मा. अपणा डोके      अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवंशी       
 संदभ :- मा. अपणा डोके यांचा  द. १४/१२/२०१६ रोजीचा ताव 

भाग मांक २३ केशवनगर भागात काकडेपाक येथे आप या मनपाने आनंदीबाई डोके सभागृह 
बांधलेला आह.े सभागृहा या बाहेर या उदयानास िजजाऊ उदयान असे नामकरण करणेकामी या 

तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदर सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता  ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी   

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला..        
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वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा. सुयवंशी आशा ाने र यांनी सव उपि थतांचे आभार 
मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  
 
    
                                                                                                           सही/- 

[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 
अ य  

ब भाग सिमती, चचवड 
 

पपरी चचव महानगरपािलका, 
ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/  ०६ /२०१७. 
दनांक : ०७ ०१ /२०१७     

                                                             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
 


