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

कायपि का . ७ 
सभावृ ांत  

दनांक :-  २१/०९/२०१६            वेळ :- द.ु १२.३०  वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
२१/०९/२०१६ 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.आशाताई ाने र  सुयवंशी      अ य ा  
२. मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर   
३. मा. शमीम पठाण     
४. मा.अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव   
५. मा. चचवडेपाटील अि नी गजानन 
६. मा.को-हाळे अनंत सुभाष      
७. मा.जगताप िवमलताई सुरेश 
८. मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा    
९. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
१०. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब  
११. मा.ओ हाळ शेखर अशोक  
१२. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना  
१३. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१४. मा.कलाटे वाती मयुर  
१५. मा.शरद मािणकचंद लुणावत  ि वकृत सद य  
१६. मा.िगरीष ाने र शेडग े ि 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.देव णा  गटटुवार, - कायकारी अिभयंता, थाप य िवभाग, मा.एम.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता, 
िवदयुत िवभाग, मा.िवजया आंबेडकर – जे  वैदय कय अिधकारी, थेरगांव णालय , 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.एकनाथ पाटील – उपअिभयंता िवदयुत िवभाग,  मा.भाऊसाहेब साबळे – उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  मा.राज  
डंुबरे – उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग,  मा.आ.कृ.ढवळे – उपअिभयंता बांधकाम परवानगी  िवभाग, 
मा.एम.एम.तावरे – शाखा अिभयंता जलिनसारण िवभाग,  ी.के.डी.दरवडे – सहा.आरो यािधकारी,  
मा.आर.पी.कोतवाल -  डा पयवे क, डा िवभाग,  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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अ) तदनंतर मागील कायपि का . ६,  द. १०/८/२०१६  व द.१९/८/२०१६ (तहकुब)  रोजी 
झाले या भाग सिमतीम ये ठराव मांक ३४   िवषय मांक ३ अ वये थेरगांव (गावठाण) 
पदमजी पेपर िमल भाग मांक ५० जगतापनगर भागातील डी माट व 
एम.एम.शाळेशेजारील भुयारी मागला भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  असे नामकरण 
करणेस व रल मांकाचे ठरावा वये मा यता दे यात आलेली आह.े  परंतु सदर भाग 

मांक ४९  मधील  याच भुयारी मागास मा.ड भाग सिमतीने ठराव ७, दनांक ६/५/२०१६ 
अ वये यापुव च  महारा  भुषण डॉ. ी नानासाहेब उफ नारायण िव णु धमािधकारी असे 
नामकरण करणेचा ठराव मंजूर करणेत आलेला आहे. यामुळे  सदरचा ठराव मांक ३४  दनांक 
१९/८/२०१६ रोजीचा ठराव द री दाखल क न उव रत सभेचा  सभावृ ांत कायम   करणेत 
आ याच े मा.अ य  यांनी  कट केले.  
 
तदनंतर उपि थत स मा. सद यांचे संमतीने  खालील  ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 

  
िवषय .३ थेरगांव स.नं.३८ मधील र ता महारा  महानगरपािलका  अिधिनयमाचे कलम २०५ अ वये  

     र ता घोषीत करणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.झामाबाई बारणे  
     यांचा ताव. 
 

िवषय .४ पपरी चचवड मनपा या भाग मांक ५२ ताथवडे पुनावळे या  भागातील नागरीकां या  
                मागणीनुसार माळवाडी येथील सावतामाळी मं दराशेजा न जाणा-या र यास व नवनाथ  
                कुदळे यांचे घराजवळील र यास ह.भ.प.कै. भाऊसाहेब गणपत कुदळे पथ असे नामकरण  
                करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.शेखर ओ हाळ यांचा ताव. 
 
िवषय .५  मोरया गोसावी डांगणाम ये प रसरातील नागरीकांसाठी वाचनालय मनपातफ चालु  
                 कर यात आले असून, या वाचनालयास बोधनकार ठाकरे असे नांव देणेकामी या तावास  
                 मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अनंत को-हाळे यांचा ताव.     
 
िवषय .६ चचवड भाग .२२ म ये चचवड भाजीमंडईम ये जे मि छमाकट आहे तेथील  िश लक  
                गाळयांम ये अपंग रोहीदास नामदेव जाधव, संदेश गो वद मालवडकर व लितफ  पापाभाई  
                मुलाणी, सुरज अ ण ब ,े अिभषेक जतद् ब ,े युवराज िजजाराम ब े   व चंपा सोपान  
                सुयवंशी, योितराम शंकर साळंुखे , सुजाता मधुकर सुयवंशी यांना १८ मिह या या  
                करारावर मनपा या अटी व शत नुसार दे याकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार  
                करणे मा.आि नी  चचवडेपाटील यांचा ताव. 
 
िवषय .७ भारता या वातं यपुव लढयाम ये व वातं य िमळा यानंतर या िविवध लढयाम ये पपरी  
                चचवड शहरातील या या देशभ ांनी व वातं य सैिनकांनी योगदान दले यांचे मरणाथ  
                याची सुची चचवड येथील भाग मांक २२ पावती उदयान ांती फुत  योत येथे  
                लावणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अि नी चचवडेपाटील यांचा  
                ताव.   
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ठराव . ४४              िवषय . १ 
द. २१/९/२०१६       ि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 हदूहदय स ाट  
मा.बाळासाहेब  ठाकरे मृित णालय असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत या तावाचा 
िवचार पुढील सभे या वेळी  करणेत यावा.. 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
ठराव . ४५              िवषय . २ 
द. २१/९/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा. शमीम पठाण         अनुमोदक:  मा.िवमलताई जगताप        
संदभ :- मा. जय ी वसंत गावडे  यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.     

ब भाग कायालया या उदघाटनाचा फोटो ब भाग कायालयात लावणेकामीचा ताव द री 
दाखल करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ४६              िवषय . ३ 
द. २१/९/२०१६       िवभाग – नगररचना व िवकास िवभाग    

सुचक :  मा. झामाबाई बारणे         अनुमोदक: मा िनलेश बारणे       
संदभ :- मा. झामाबाई बारणे  यांचा  दनांक २१/९/२०१६  रोजीचा ताव.     

मा.ब भाग सिमती ठराव मांक ८, दनांक १२/५/२०१६ व ठराव मांक २२, दनांक 
१४/७/२०१६ अ वये मौजे-थेरगांव नागरीकांसाठी खालील माण ेनमुद केलेल ेर ते करण ेआव यक आह.े  
१) कुणाल इ टेट मनपा आर णलगत २४ मी.डी.पी. र यापासून स.नं.३६ व ३७ मधून १२ मी.र ता 
करण े २)  स.नं.१ व २ पासून ना या याकडेने मनपा आर णपयत स.नं.३८ पयत ९. मी.र ता करण.े  
थेरगांव येथील पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाचे १९९५  िवकास मंजूर योजना  पपरी 
चचवड मनपाचे  िनयोजन िनयं ण  १९९७ रोजी समािव  कर यात आले या वरीलपैक  स ह नंबर 

.दाखिवणेत आलेले नाही यामुळे भागातील शेतकरी व जिमन मालक यांना जागेवर जा याकरीता र ता 
उपल ध नसून अडचण होत आह.े यामुळे वरील नमुद केले या २४ मी. र यापासून खेळाचे आर णलगत 
पुढे ना यापयत पुव पि म १२ मी. ं द  तसेच स.नं.३६ पासून (ना यापासून ) स.नं.३८ मनपा 
आर णपयत उ र दि ण ९ मी. र ता करणेकामी या तावास मा यता देणेत आलेली आह.े परंतु  
नागरीकां या सोयीसाठी व दळणवळणासाठी थेरगांव स.नं.३८ मधील र ते िवकसन  होणेचे दृ ीने व 
मा.आयु  यांचे  दनांक २१/१२/२०१५ या थाप य िवभाग मंजूर तावा माणे स.नं.३८  मधील ९ 
मी.र ता मनपा आर णापासून मनपा शाळे या कडेने असले या ना याव न रोझवुड हॉटेल ते थेरगांव 
गावठाण या २४ मी. ं दी र यापयत महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २०५ अ वये र ता 
घोषीत करणेस आिण िनयमानुसार याकामी हरकती व सुचना मागवून अंितम िनणय घेणेकामी  तसेच 
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सदरचा िवषय पुढील कायवाही करणेसाठी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस तसेच सदरचा ठराव 
कायम होणेची वाट न पहाता पुढील कायवाही करणेसही मा यता  देणत येत आह.े   
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ४७              िवषय . ४ 
द. २१/९/२०१६       िवभाग –   थाप य ब े ीय कायालय     

सुचक :  मा. शेखर ओ हाळ          अनुमोदक: मा यमुनाताई पवार        
संदभ :- मा. शेखर ओ हाळ यांचा  दनांक २१/९/२०१६  रोजीचा ताव.     

पपरी चचवड मनपा या भाग मांक ५२ ताथवडे पुनावळे या  भागातील नागरीकां या 
मागणीनुसार माळवाडी येथील सावतामाळी मं दराशेजा न जाणा-या र यास व नवनाथ कुदळे यांचे 
घराजवळील र यास ह.भ.प.कै. भाऊसाहेब गणपत कुदळे पथ असे नामकरण करणेकामी या तावास 
मा यता देणते येत आह.े सदर िवषय कायम होणेची वाट न पहाता ता काळ मा यता  देणेत येत आह.े  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ४८              िवषय . ५ 
द. २१/९/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय     

सुचक :  मा. अनंत को-हाळे          अनुमोदक: मा िनलेश बारणे       
संदभ :- मा. अनंत को-हाळे यांचा  दनांक २१/९/२०१६  रोजीचा ताव.  

 मोरया गोसावी डांगणाम ये प रसरातील नागरीकांसाठी वाचनालय मनपातफ चालु कर यात 
आले असून, या वाचनालयास बोधनकार ठाकरे असे नांव देणेकामी या तावाचा िवचार पुढील सभेत 
करणेत यावा. .  
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.      
 
ठराव . ४९              िवषय . ६ 
द. २१/९/२०१६   िवभाग –  ब े ीय कायालय शासन िवभाग  

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

संदभ :- मा. अि नी चचवडेपाटील  यांचा  दनाकं २१/९/२०१६  रोजीचा ताव. 
चचवड भाग .२२ म ये चचवड भाजीमंडईम ये जे मि छमाकट आहे तेथील  िश लक                

गाळयांम ये अपंग रोहीदास नामदेव जाधव, संदेश गो वद मालवडकर व लितफ  पापाभाई                 
मुलाणी, सुरज अ ण ब ,े अिभषेक जतद् ब ,े युवराज िजजाराम ब े  व चंपा सोपान                 
सुयवंशी, योितराम शंकर साळंुखे , सुजाता मधुकर सुयवंशी यांना १८ मिह या या  करारावर मनपा या 
अटी व शत नुसार दे याकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े    
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ५०              िवषय . ७ 
द. २१/९/२०१६       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय    

सुचक :  मा.अि नी गजानन चचवडेपाटील  अनुमोदक: मा.अॅड.सं दप गुलाबराव चचवडे      
संदभ :- मा. अि नी चचवडेपाटील  यांचा  दनांक २१/९/२०१६  रोजीचा ताव.  

भारता या वातं यपुव लढयाम ये व वातं य िमळा यानंतर या िविवध लढयाम ये पपरी 
चचवड शहरातील या या देशभ ांनी व वातं य सैिनकांनी योगदान दले यांचे मरणाथ याची सुची 
चचवड येथील भाग मांक २२ पावती उदयान ांती फुत  योत येथे लावणेकामी या तावास 

मा यता देणते 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/ ५४५ /२०१६. 
दनांक :  १५ / १० /२०१६     

                                                            सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


