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

कायपि का . ६ 
सभावृ ांत  

दनांक :-  १०/०८/२०१६            वेळ :- द.ु १२.३०  वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१०/०८/२०१६ रोजी द.ु १२.३० 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.िवमलताई सुरेश जगताप    अ य ा  
२. मा.ल ढे गणेश नारायण  
३. मा. शमीम पठाण     
४. मा.. चचवडेपाटील आि नी गजानन  
५. मा.को-हाळे अनंत सुभाष      
६. मा.साबळे छाया जग ाथ   
७. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
८. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना  
९. मा.शरद मािणकचंद लुणावत  ि वकृत सद य  
१०. मा.िगरीष ाने र शेडग े ि वकृत सद य 
११. गोर  दशरथ पाषाणकर   ि वकृत सद य     

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा..रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग ,   मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा 

सिचव सभाशाखा,   मा.देव णा  गटटुवार, - कायकारी अिभयंता, थाप य िवभाग, मा.एम.एस.मोरे – कायकारी 
अिभयंता, िवदयुत िवभाग, मा.एम.एम.इनामदार, लेखािधकारी , ब े ीय कायालय ,  मा. मा.सी.बी.क डे – 
उपअिभयंता, थाप य , मा..सी.एन.धानोरकर – थाप य िवभाग, मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता, थाप य 
िवभाग, मा.एस.एन.वाघ – उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.भाऊसाहेब साबळे – उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  
मा.राज  डंुबरे – उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग,    मा.आर.पी.कोतवाल -  डा पयवे क, डा िवभाग,    
मा.आर.एन.भाट – भारी सहा यक आरो यािधकारी इ यादी.  

सव थम मा.शमीम पठाण यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 
आज दनांक १०/८/२०१६ रोजी मा.अ य ा ब भाग सिमती  सौ.आशाताई सुयवंशी यांचे विडलांचे 
िनधन झाले अस याने सदर सभेस या अनुपि थत अस याने आज या मा.ब भाग सिमतीचे अ य थान 
मा.िवमलताई सुरेश जगताप यांनी  ि वकाराव.े 

सदर सुचनेस मा.आि नी गजानन चचवडेपाटील यांनी अनुमोदन दल.े 
या माणे मा.िवमलताई सुरेश जगताप यांनी मा. ब भाग सिमती सभेचे अ य थान ि वका न  

सव  उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास सु वात  केली.   
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तदनंतर उपि थत स मा. सद यांचे संमतीने  खालील  ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 

 
  
िवषय .१ भाग मांक २३ तानाजी नगरातील खडडे,  ेचस को डिम स प दतीने डांबरीकरण करण.े   

    (िनिवदा मांक ५/१-२०१६-२०१७) सदरचे काम पावसामुळे होणा-या  खडडे बुजिवणेकरीता   
     िनिवदा काढलेली आह.े सदर कामांस िनिवदा ा  झालेली आहे व कायारंभ आदेश दे याची    
     कायवाही  चालु आह.े  ब भाग तरावर सदर या कारचे एकच काम अंदाजप कात आह े 
     संपुण ब भागात पावसामुळे झालेले खडडे बुजिव याकरीता याचा वापर करणे आव यक  
     आह.े  तरी सदरचे कामातुन ब भागातील सव वॉडाम ये कामकाज करणेकरीता थळ  
     बदलासाठी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा. े ीय अिधकारी यांचा  
     ताव. 

 
िवषय .२ भाग मांक ४९, स.नं.९ मधील बापुजीबुवा नगर  थेरगांव येथील तािवत णालयास  

     हदहूदयस ाट मा.बाळासाहेब ठाकरे मृती णालय असे नांव देणेकामी या तावास  
     मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 

 
िवषय .३ थेरगांव (गावठाण) पदमजी पेपर िमल भाग मांक ५० जगतापनगर भागातील डी माट व  

     एम.एम.शाळेशेजारील भुयारी माग लवकरच पुण वाला येत असून, सदर भुयारी मागाला  
     भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भुयारी माग असे नामकरण करणेकामी या तावास         
     मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.िवमलताई सुरेश जगताप यांचा ताव. 

 
िवषय .४  भाग मांक २४ ा.रामकृ ण मोरे े ागृहातील ब भाग कायालया या उदघाटनाचा फोटो  

      ब भाग कायालयात लावणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.जय ी  
      वसंत गावडे यांचा ताव 

 
िवषय .५ पपरी चचवड महानगरपािलकेने पपरी चचवड शहराम ये येक भागात टीलचे  

     बस टॉप बांधून यावर बस थां याचे नांव दलेले आह.े यानुसार  भाग मांक २०  
     चचवडेनगर येथील िबजलीनगर येथे हनुमान वीट चौक (िबजलीनगर ) असे बस टॉपचे नांव  
     देणेत आलेले आह.े यास थािनक नागरीकांचा िवरोध असून या बस टॉपला  ओमचौक  
     िबजलीनगर असे नांव  देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  िवचार करणे मा.आशाताई  
     सुयवंशी यांचा ताव. 

 
िवषय .६ भाग मांक २० चचवडेनगर येथे  िशवनगरी हणून एक भाग आहे या कॉलनीमधील   

     भागाला अ िवनायक कॉलनी असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  
     िवचार करणे मा.आशाताई सुयवशी यांचा ताव. 
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िवषय .७ भारताचे वातं य दनी (१५ ऑग ट रोजी) ितवष  चचवडगावातील चापेकर बंधू समुह 
                िशलस िवदयुत रोषणाई व देशभ  गीते, चौथ-यास फुलांची शाल घालणकेामी या व  
                ितवष  यास य  येणा-या खचा या तावास  मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
                मा.आशाताई सुयवशी यांचा ताव. 
 
िवषय .८  भाग मांक २१ म ये १) स.नं.१७५  पांढरकर चाळ येथील पुण होणा-या ाथिमक शाळेस  

      िगताई पांढरकर ाथिमक िवदयालय  २) मैदाना या वेश दारास  िगताबाई ल मण   
      पांढरकर वेश दार ३) रे वेलाईन या कडेने जाणा-या पांढरकर चाळीतील र यास रामचं   
      पांढरकर माग ४)  ेमलोक पाकमधील दवाखा यास ेमलोक पाक  दवाखाना  असे नांवे  
      दे याकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.शमीम पठाण यांचा ताव. 

 
िवषय .९ चचवड भाग मांक २२ चचवड येथे जु या बांठीया शाळेसमोरील महापािलके या  

     इमारती या तळमज यामधील हॉलला कै.अिखल शरद  लुणावत िश ण क  असे नांव  
     देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.आि नी गजानन चचवडेपाटील  
     यांचा ताव. 

 
िवषय .१० चचवड  भाग मांक २२ म ये  चचवड येथील गोखलेपाक येथे द  म दर गोखले पाक  

       असे वेश दारास नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  िवचार करणे मा.आि नी  
       गजानन चचवडेपाटील यांचा ताव. 

 
िवषय .११ भाग मांक ५३ मधील र ता महारा  महानगरपािलका  अिधिनयमाचे कलम २०५ अ वये  

       घोषीत करणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.िवनय उफ िवनायक  
       गायकवाड यांचा ताव.      . 

 
िवषय .१२ भाग मांक ५० थेरगांव  (गावठाण) पदमजीपेपर िमल भागातील जगताप नगरमधील  
                   स.नं.४ व गावठाणालगतील र यास कै.गो वद बाळाजी जगताप असे नामकरण  
                   करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.िवमलताई जगताप याचा  
                   ताव. 
 
  
तदनंतर मा.शमीम पठाण यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 
 आज दनांक १०/८/२०१६ रोजी या मा. भाग सिमती सभेम ये महाड येथील घडले या 
दुघटनेतील व मा. भाग अ य ा ब भाग सिमती सौ.आशाताई सुयवंशी यांचे विडलांचे िनधन झा याने 
यांना दाजंली वाहणेत येवून सदर भाग सिमती सभा दनांक १९/८/२०१६ रोजी दुपारी २.०० 

वाजता आयोिजत करणेत यावी. 
 सदर सुचनेस मा.आि नी गजानन चचवडेपाटील यांनी अनुमोदन दल.े 
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तदनंतर मा.अ य ा सौ.िवमलताई जगताप यांनी आज दनांक १०/८/२०१६ रोजीची भाग सिमतीची 
सभा तहकुब करणेत येवून, सदरची मा.ब भाग सिमती सभा दनांक १९/८/२०१६ रोजी दुपारी २.०० 
वाजेपयत तहकुब करणेत येत अस याचे कट केल.े  
 

         सही/- 
[िवमलताई सुरेश जगताप ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ ५२८ /२०१६. 
दनांक :  १७ /  ०९  /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 . ६ 
( दनांक १०/८/२०१६ रोजीची तहकुब सभा) 

सभावृ ांत  
दनांक :-  १९/०८/२०१६            वेळ :- द.ु २.००  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार दनांक 
१९/०८/२०१६ रोजी द.ु २.०० 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.आशाताई ाने र सुयवंशी     अ य ा  
२ मा.भोईर भाऊसाहेब सोपनराव 
३ मा. शमीम पठाण     
४ मा.. चचवडेपाटील आि नी गजानन  
५ मा..साबळे छाया जग ाथ   
६ मा.िवमलताई सुरेश जगताप 
७ मा.पवार संपत उफ आ पा ानोबा 
८ मा.बारणे िनलेश िहरामण  
९ मा.िवनय उफ िवनायक गायकवाड 
१० मा. वाती मयुर कलाटे  
११ मा.शरद मािणकचंद लुणावत  ि वकृत सद य  

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा.सुभाष माछरे – े ीय अिधकारी,  मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,  
मा..रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग ,  मा.देव णा  गटटुवार, - कायकारी अिभयंता, थाप य 
िवभाग, मा.एम.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता, िवदयुत िवभाग, मा.एम.एम.इनामदार, लेखािधकारी , ब े ीय 
कायालय ,  मा. सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य , मा..सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य िवभाग, 
मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.एस.एन.वाघ – उपअिभयंता, थाप य िवभाग, 
मा.भाऊसाहेब साबळे – उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  मा.एकनाथ पाटील – उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग, ी.सितश 
तायडे – किन  अिभयंता, िवदयुत िवभाग,   मा.आर.पी.कोतवाल -  डा पयवे क, डा िवभाग,    मा.आर.एन. 
भाट – भारी सहा यक आरो यािधकारी इ यादी.  

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

 
अ) तदनंतर मागील कायपि का . ५,  द. १४/७/२०१६ रोजी झाले या  सभेचा सभावृ ांत कायम   

करणेत आ याच े मा.अ य  यांनी  कट केले. 
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ठराव . ३२              िवषय . १ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.शमीम पठाण             अनुमोदक: मा.छाया साबळे   
संदभ :- .ब /े था/काअ/०४/१४५/२०१६, दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा मा. े ीय  
           अिधकारी यांचा ताव.          

भाग मांक २३ तानाजी नगरातील खडडे  ेचस को डिम स प दतीने डांबरीकरण करण.े  
(िनिवदा मांक ५/१-२०१६-२०१७) सदरचे काम पावसामुळे होणा-या  खडडे बुजिवणेकरीता  िनिवदा 
काढलेली आह.े सदर कामांस िनिवदा ा  झालेली आहे व कायारंभ आदेश दे याची कायवाही  चालु आह.े  
ब भाग तरावर सदर या कारचे एकच काम अंदाजप कात आहे संपुण ब भागात पावसामुळे झालेले 
खडडे बुजिव याकरीता याचा वापर करणे आव यक आह.े  तरी सदरचे कामातुन ब भागातील सव 
वॉडाम ये कामकाज करणेकरीता थळ बदलासाठी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ३३              िवषय . २ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.िनलेश बारणे              अनुमोदक: मा.िवमलताई सुरेश जगताप    
संदभ :- मा.िनलेश बारणे यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.     

 भाग मांक ४९ स.नं.९ मधील बापूजीबुवानगर थेरगांव येथे पपरी चचवड 
महानगरपािलके या वतीने सु   कर यात येणा-या णालयाचे भुिमपूजन नुकतेच कर यात आले या 

णालयाचा फायदा येथील थािनक गरजू णांना होणार आह.े  तरी सदर णालयास हदहूदय स ाट  
मा.बाळासाहेब  ठाकरे मृित णालय असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणबेाबत या तावाचा 
िवचार पुढील सभे या वेळी  करणेत यावा.. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ३४              िवषय . ३ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.िवमलताई जगाताप        अनुमोदक: मा.िनलेश िहरामण बारणे     
संदभ :- मा.िवमलताई सुरेश जगताप  यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.     

 थेरगांव (गावठाण) पदमजी पेपर िमल भाग मांक ५० जगतापनगर भागातील डी माट व 
एम.एम.शाळेशेजारील भुयारी माग लवकरच पुण वाला येत असून,  सदर भुयारी मागाला भारतर  
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भुयारी माग असे नामकरण  करणेत यावे अशी जगतापनगर थेरगांव गावठाण 
भागातील नागरीकांची मागणी असून, सदर भुयारी मागाला भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर असे 
नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला . 
 

ठराव . ३५              िवषय . ४ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा. िवमलताई जगताप       अनुमोदक: छाया  साबळे      
संदभ :- मा. जय ी वसंत गावडे  यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.     
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ब भाग कायालया या उदघाटनाचा फोटो ब भाग कायालयात लावणेकामी या तावाचा 
िवचार पुढील  भाग सिमती सभेत  करणेत यावा. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ३६              िवषय . ५ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.आशाताई सुयवंशी        अनुमोदक: मा.भाऊसाहेब भोईर      
संदभ :- मा. आशाताई सुयवंशी  यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.   

पपरी चचवड महानगरपािलकेने पपरी चचवड शहराम ये येक भागात टीलचे बस टॉप 
बांधून यावर बस थां याचे नांव दलेले आह.े यानुसार  भाग मांक २० चचवडेनगर येथील 
िबजलीनगर येथे हनुमान वीट चौक (िबजलीनगर ) असे बस टॉपचे नांव देणेत आलेले आह.े यास थािनक 
नागरीकांचा िवरोध असून या बस टॉपला  ओमचौक िबजलीनगर असे नांव  दणेेकामी या तावास 
मा यता देणते येत आह.े सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पहाता पुढील कायवाही करणेसही मा यता 
देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ३७              िवषय . ६ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.भाऊसाहेब भोईर        अनुमोदक: आशाताई सुयवंशी     
संदभ :- मा.भाऊसाहेब भोईर यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.     

भाग मांक २० चचवडेनगर येथे  िशवनगरी हणून एक भाग आहे या  भागाला अ िवनायक 
कॉलनी असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े सदरचा ठराव कायम होणेची 
वाट न पहाता पुढील कायवाही करणेसही मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
 
ठराव . ३८              िवषय . ७ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग –  िवदयुत ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.आशाताई सुयवंशी        अनुमोदक: शमीम पठाण      
संदभ :- मा. आशाताई सुयवंशी  यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.     

चचवडगावाम ये चापेकर चौकात चापेकर बंधूंचे दनांक ९/७/२०१६ रोजी  िश पसमुहाचे 
उदघाटन कर यात आलेले आह.े चापेकर व चापेकर बंध ूहे भारता या वातं याचे आ ती देणारे ातीवीर 
आहेत आिण आप या भारताचा वातं य दन १५ ऑग ट आहे या दवशी व ितवष  सदर िश पसमुहास 
िवदयुत रोषणाई करणेत येवून देशभ  िगते लावावीत.  तसेच िश प समुहा या चौथ-यास फुलांची शाल 
लाव यात यावी. याकामी ितवष  य  येणा-या खचास मा यता देणेकामी या तावास मा यता देणेत 
येत आह.े सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पहाता पुढील कायवाही करणेसही मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
 
ठराव . ३९              िवषय . ८ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.शमीम पठाण        अनुमोदक: िवमलताई सुरेश जगताप      
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संदभ :- मा. शमीम पठाण  यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.      
भाग मांक २१ म ये १) स.नं.१७५  पांढरकर चाळ येथील पुण होणा-या ाथिमक शाळेस 

िगताई पांढरकर ाथिमक िवदयालय  २) मैदाना या वेश दारास  िगताबाई ल मण  पांढरकर वेश दार 
३) रे वेलाईन या कडेने जाणा-या पांढरकर चाळीतील र यास रामचं  पांढरकर माग ४)  ेमलोक 
पाकमधील दवाखा यास ेमलोक पाक  दवाखाना  असे नांवे दे याकामी 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 . ४०              िवषय . ९ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.आि नी गजानन चचवडेपाटील    अनुमोदक: िवमलताई सुरेश जगताप     
संदभ :- मा. आि नी चचवडेपाटील यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.    

 चचवड भाग मांक २२ चचवड येथे जु या बांठीया शाळेसमोरील महापािलके या 
इमारती या तळमज यामधील हॉलला कै.अिखल शरद  लुणावत िश ण क  असे नांव देणेकामी या 

तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
ठराव . ४१              िवषय . १० 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.आि नी गजानन चचवडेपाटील    अनुमोदक: िवमलताई सुरेश जगताप     
संदभ :- मा. आि नी चचवडेपाटील यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.    

चचवड  भाग मांक २२ म ये  चचवड येथील गोखलेपाक येथे द  म दर गोखले पाक असे 
वेश दारास नांव देणेकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ४२              िवषय . ११ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – नगररचना  व िवकास िवभाग    

सुचक :  मा.िवनय गायकवाड       अनुमोदक: िनलेश िहरामण बारणे      
संदभ :- मा. िवनय गायकवाड  यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.    

मा.ड भाग सिमती ठराव मांक २५ दनांक १६/८/२०१३ अ वये  भाग मांक ५३ मधील 
वाकड - नािशक रोडवर ४५ मी. र याव न दि ण – उ र अि त वातील ४ मी. र याला नगररचना 
अिधिनयम २०५ घोषीत कर याबाबत स.नं.२६२/१/अ, २६२/२अ, २६२/१ब, २६२/२ब, मधून २०५ 
र ता घोषीत करणेबाबत मा यता आह.े परंतु महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २९ अ 
अ वये मा.महापािलका सभा ठराव मांक ३५१, दनांक २९/८/२०१३ अ वये सहा भाग सिम या 
थापन कर याचा िनणय घे यात आलेला आह.े यानुसार मा.आयु  यांचेकडील आदेश मांक 
शासन/२/कािव/४१/२०१४, दनांक २१/१/२०१४ अ वये भाग मांक ५३ वाकड या भागाचा 

समावेश सदर आदेशा दनांकापासून मा. ब भाग सिमतीम य े कर यात आलेला आह.े यामुळे मा. ब 
भाग सिमतीचीही सदर तावास मा यता देणेत येत आह.े  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ४३              िवषय . १२ 
द. १९/८/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.िवमलताई सुरेश जगताप      अनुमोदक:  छाया साबळे     
संदभ :- मा. िवमलताई सुरेश जगताप  यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.    

भाग मांक ५० थेरगांव  (गावठाण) पदमजीपेपर िमल भागातील जगताप नगरमधील स.नं.४ 
व गावठाणालगतील र यास कै.गो वद बाळाजी जगताप असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता 
देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
  

वरील माणे सभेचे कामकाज झाल े 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/  ५२९ /२०१६. 
दनांक :   १७  /  ०९  /२०१६     

                                                            सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   
 


