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                   पपरी चचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत [ कायपि का मांक ६ ] 

दनांक : १० /८/२०१६                                      वेळ : दुपारी १२.०० वा. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
              पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह ेऑग ट  २०१६   ची मािसक 
सभा बुधवार दनांक १०/८/२०१६ 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. आर.एस.कुमार 
4.  मा. जावेद रमजान शेख  
5.  मा. भालेराव ितभा ाने र 
6.  मा. नंदा िवकास ताकवण े
7.  मा. तरस बाळासाहेब जयवंत  
8.  मा. साद शे ी  
9.  मा. टेकवडे सुजाता अिवनाश  
10.  मा. काळभोर वैशाली जा लदर  
11.  मा. बेबीनंदा राम भ डव े  [ वीकृत सद या  ]  
12.  मा. िगरीष गोपाळ कुटे [ वीकृत सद य  ]  

 
तसेच  ी. चं कांत खोसे  -  े ीय अिधेकारी, ी. फा क शेख -  कायकारी अिभयंता, 

थाप य,   ी िलयाकत पीरजादे – कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा,  ीम.रेखा गाडेकर - शासन 
अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा), ी दीप पुजारी – भारी कायकारी अिभयंता झोिनपु,  ी.सुिनल 
वाघुंडे,  ी. अिनल शद े,  ीम बाबर एल.एस.,  ी वैभव पुसाळकर -  उपअिभयंता, ी. गायकवाड 
पी.एम. – उदयान अिध क,  ी राठोड एस.एस. - किन  अिभयंता ,   ीम डी डी गुमा ते – कायालय 
अिध क तथा अित मण मुख,  ी. सासवडकर डी एस., ी देसाई एस बी – मु य आरो य् िन र क,  
ी गायकवाड- आरो य् िन र क , ी कंुभार पी एस – हॉ. सुपरवायजर   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. 
 सव थम मागील सभेचा सभावृ ांत [ दनांक १३/७/२०१६ कायपि का मांक  ५ ] वाचून  
कायम करणेत आला  यानंतर  सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल.े 
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िवषय मांक ७   : स मा. सद य ,  साद शे ी  यांचा द. १०/८/२०१६ चा ताव   
 भाग मांक २५ चचवड टेशन येथील मुंबई-पुण ेबी.आर.टी.एस. मागावरील पदपथास व. 
शांत शंकर शे ी पादचारी पुल असे नामकरण करणेस मा यता देणे. तसेच सदरचे काम बी.आर.टी.एस. 
िवभागाकडील चाल ूअसले या थाप य िवषयक कामातून करणेस मा यता देण.े  
 िवषय मांक ८ : स मा. सद य ,  साद शे ी  यांचा द. १०/८/२०१६ चा ताव    
 पपरी चचवड  महानगरपािलके या वतीने के.एस.बी. चौक चचवड या ठकाणी राजष  
छ पती शा  महाराज यांचे भ  असे िश प् उभार यात आलेल े आह.े यास अनुस न उ ान पुल 
उभार यात आलेला आह.े राजष  छ पती शा  महाराज यांचे काय व  यांचे िवचार जन माणसाम य े
जाव ेव भावी िपढीला यांची मािहती हावी याकरीता सदर उ ान पुलास राजष   छ पती शा  
महाराज यांचे नाव देणेस मा यता देणे.  
िवषय मांक ९  : स मा. सद या,  वैशाली काळभोर  यांचा द. १०/८/२०१६ चा ताव    
        भाग मांक २६ काळभोरनगर येथील कै. शंकर शे ी उदयानासमोरील नवीन िवकिसत ंथालय 
व वाचनालयास मर म फ करभाई पानसरे वाचनालय व ंथालय असे नाव देणेस मा यता देण.े  
िवषय मांक १०  : स मा. सद या,  वैशाली काळभोर  यांचा द. १०/८/२०१६ चा ताव     
        भाग मांक २६ काळभोरनगर येथील  िसतािनवास समोरील र यास कै. प.ै कसनराव 
िव णूपंत काळभोर माग,  दगंबर शेठ काळभोर िनवास समोरील चौकास कै. शंकर कुशाबा काळभोर 
चौक, िसतािनवास समोर कै. िसता िव णुपंत काळभोर वेश ार [कमान] , भू चबस सोसा. समोर कै. 
यंबक भ ूकाळभोर वेश ार [कमान] , शंकर शे ी उदयान बाहेरील गेटवर [ आठवडे बाजार ाऊंड 
समोरील गेट ] कै. नारायण िव णूपंत काळभोर वेश ार  [कमान] ,  सां कृितक भवन समोरील र ता 
कै. प.ै सोपानराव [ ता या] िव णूपंत काळभोर वेश ार [कमान] , अ सारी काटासमोर दघे यांचे 
घराजवळ कै. िव णूपंत रामा काळभोर वेश ार [कमान]   असे नामकरण करणेस मा यता देण.े   
िवषय मांक ११ : स मा. सद य,  बाळासाहेब तरस   यांचा द. १०/८/२०१६ चा ताव    
       भाग मांक १८ कवळे भागातील िविवध नगरांचे नामकरण फलक पुढील माण ेलावणेबाबत 
िवकासनगर [ दोन फलक ], ी बापदेवनगर, ीनगर, कै. िभमराव रामभाऊ तरस नगर, पडसे कॉलनी, 
मीना कॉलनी, इं दरा कॉलनी, लोटस वृंदावन सोसायटी, िवकास कॉलनी, कोतवालनगर, भारतर  हौ. 
सोसायटी, कवळे गावठाण, तसेच मामुड  मधील साईनगर [दोन फलक ] , आझादनगर, आदशनगर, 
िस दाथनगर इ. माण ेफलक लावणेस मा यता देण.े    
िवषय मांक १२ : स मा. सद या चा िशला कुटे   यांचा द. १०/८/२०१६ चा ताव    
       भाग मांक 15 द वाडी मधील ांतीनगर प रसरातील मि जदजवळ सुयवंशी चौक तसेच 
महारा  बँकेजवळ असणारे एफ.आर.पी. वाचनालय ह ेटवाळखोर मुलांसाठी बस याचा अ ा झालेला 
असून या ठकाणी मुला-मुल चे अश्लील चाळे चालू असतात. सदर प रसरातील नाग रकांना हया 
गो ीचा नाहक ास होत अस यामुळे सदर वाचनालय लवकरात हटिव यात याव.े  
िवषय मांक १३ : स मा. सद य आर.एस.कुमार  यांचा द. १०/८/२०१६ चा ताव    
          अ े ीय कायालयातील पाणीपुरवठा िवभागाचे अिधकारी / कमचारी यांनी पाणीपुरवठा 
िवषयक चांगल ेकामकाज केल ेअस याने यांचे अिभनंदन करणेचा ठराव करणेत यावा.  
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िवषय मांक १३ :   स मा. सद या,  वैशाली काळभोर   यांचा द. १०/८/२०१६ रोजीचा ताव   
 भाग मांक २६ काळभोरनगर मधील मोहनगर येथील संघवी कंपाऊंड या गेट समोरील 
मुतारीमुळे आसपास या पुण प रसरात दुगधी पसरली असून सदर मुतारीबाबत येथील रिहवासी, 
दुकानदार, ये  नागरीक व मिहला यां या खूप त ारी येत् आहेत. सदर मुतारी ही र यातच येत 
अस याने वाहतुक स अडथळा होतो. सदर मुतारी पासून १०० मीटर म येच दुसरी मुतारी अस याने  
संघवी कंपाऊंड समोरील िसमट काँ टची  मुतारी तातडीने काढणेस मा यता देणेबाबत िवचार करण.े  
 तसेच  मुतारी ही E.S.I. हॉि पटल या गेट समोर असून ती दोन बाजंुनी फुटली असून ितला 
पा याची टाक  नस याने सदर प रसरात व E.S.I. हॉि पटल म ये दुगधी पसरते. यामुळे सदर E.S.I. 
समोरील मुतारी दु त करणेस व पा याची टाक  बसिवणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
 वरील माण ेऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम य ेदाखल क न घे यात आल.े  
 
ठराव मांक  :  ३५        िवषय  मांक : १ 
दनांक         : १०/८/२०१६       िवभाग          :    
सुचक           : मा.  आर एस कुमार                अनुमोदक       :  मा.  भालेराव ितभा  
                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  :  ३६                                                           िवषय मांक  :  २    
दनांक         : १०/८/२०१६             िवभाग          :   
सुचक          :  मा. सुजाता टेकवडे                                अनुमोदक       : मा. ितभा भालेराव 
 
संदभ         : मा. संिगताताई राज  भ डव े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 सभेचे वेळी करणेत यावा. 
                                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
                                                                      ------- 
 

 

  



4 
 

 
ठराव मांक  :  ३७                                                             िवषय  मांक :  ३   
दनांक :         १०/८/२०१६                िवभाग          :  

सुचक :         मा.  ितभा  भालेराव                         अनुमोदक     : मा. आर एस कुमार   

      संदभ        :   मा. चा शीला कुटे, नगरसद या  यांचा दनांक १३/१/२०१६ रोजीचा ताव. 

                भाग मांक १५ द वाडी मधील नाना मृती मंगल कायालया मागील  ल मी ो हीजन 
टोअर पासून ते चच पयत या र याला “ कै. गणपतराव ानदेव च हाण ” तसेच उ कष लासेस ते 
स ल बँक या अंतगत र याला “ कै. चंपालाल जैन माग ” तसेच िव ल मं दरा या डा ा बाजूने 
ीकृ णनगर पयत जाणा-या र यास “ कै. संपत उमाजी मान ेमाग ” व शंकर मं दर ते कुटे वृंदावन सो. 

अंतगत असणा-या र याला “ कै. बाळासाहेब रंगनाथ जाधव माग ” , आदश िम  मंडळ समोरील 
र यास “ कै. ह. भ. प. चांगदेव दादा काकडे ” आिण िव हर गणेश मं दर ते दि ण मुखी मा ती मं दर 
अंतगत र यास  “ कै. सुषमाताई िवनायक जोशी माग ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ----- 
 
ठराव मांक   : ३८                                                       िवषय मांक   : ४ 
दनांक          : १०/८/२०१६                                          िवभाग         :   
सूचक           :  मा. ितभा भालेराव         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 डव े  यां या नामफलकाशेजारील चौकास  “ कै. ानदेव केस ूभ डव े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 सभेची वेळी करणेत यावा. 
  ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----- 
 
ठराव मांक   : ३९                                                         िवषय मांक : ५ 
दनांक          : १०/८/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  आर एस कुमार                     अनुमोदक      : मा. भालेराव ितभा 
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 संदभ :-  मा. सिवता साळंुके, नगरसद या  यांचा दनांक  १५/६/२०१६ रोजीचा ताव. 
 
 भाग मांक २७  मोरवाडीम य े िनगडी दापोडी हा बीआरटीएस र ता जात आह.े या 
र यावर नजीक या भिव यात बीआरटीएस  बससेवा चाल ू करणेत येणार आह.े या र यावरील 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर चौकाम य ेबँक ऑफ महारा चे  समोर बीआरटीएस बसथांबा आह.े 
या ठकाणचे बसथां याला पु य ोक अिह यादेवी होळकर चौक / Punyashloak Ahilyadevi 
Holkar  Chouk असे नाव देणेबाबत िवचार करण े व  या करीता पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळ [ 
PMPML ] कडून वेगळी मा यता घेणेची वाट न पाहणसे मा यता देणेत येत आह े. 
 तसेच  याच  चौकामधील ेड सेपरेटरला पु य ोक अिह यादेवी होळकर समतल िवगलक / 
 Punyashloak Ahilyadevi Holkar Grade Separator असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े  सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता कायवाही सु  करणेत यावी.  

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

 
ठराव मांक   : ४०                                                         िवषय मांक : ६ 
दनांक          : १०/८/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  जावेद शेख                      अनुमोदक      : मा. ितभा भालेराव 
 
 संदभ :-  स मा. सद य,  जावेद शेख   यांचा द. १/८/२०१६ रोजीचा ताव   
  
 भाग मांक १५ द वाडी- िव लवाडी मधील बालवाडी जवळील आदश िम  मंडळ येथील 
र यास कै. राजेश पगार पथ असे नामकरण करणेस मा यता दे यात येत आह.े           

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

ठराव मांक   : ४१                                                         िवषय मांक : ७ 
दनांक          : १०/८/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  साद शे ी                           अनुमोदक      : मा. मिनषा पवार  
 
 संदभ :-  स मा. सद य,  साद शे ी    यांचा द. १०/८/२०१६ रोजीचा ताव   
 भाग मांक २५ चचवड टेशन येथील मुंबई पुण ेबी.आर.टी.एस. मागावरील पदपथास व. 
शांत शंकर शे ी पादचारी पुल असे नामकरण करणेस तसेच सदरचे काम बी.आर.टी.एस. 
िवभागाकडील चालू असले या थाप य िवषयक कामातून करणेस मा यता दे यात येत आह.े  
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता कायवाही सु  करणेत यावी.  

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 
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ठराव मांक   : ४२                                                         िवषय मांक : ८ 
दनांक          : १०/८/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  साद शे ी                           अनुमोदक      : मा. मिनषा पवार 
 
 संदभ :-  स मा. सद य,  साद शे ी    यांचा द. १०/८/२०१६ रोजीचा ताव   
 पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने के.एस.बी. चौक चचवड या ठकाणी राजष  
छ पती शा  महाराज यांचे भ  असे िश प् उभार यात आलेले आह.े यास  अनुस न उ ान पुल 
उभार यात आलेला आह.े राजष  छ पती शा  महाराज यांचे काय व यांचे िवचार जन माणसाम य े
जाव े हणून  व भावी िपढीला यांची मािहती हावी या करीता सदर उ ान पुलास राजष  शा  
महाराज यांचे नाव देणेस 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   : ४३                                                         िवषय मांक : ९ 
दनांक          : १०/८/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  वैशाली काळभोर                          अनुमोदक      : मा. सुजाता टेकवडे  
 
 संदभ :-  स मा. सद या,  वैशाली काळभोर  यांचा द. १०/८/२०१६ रोजीचा ताव   
 भाग मांक   २६ काळभोरनगर येथील कै. शंकर शे ी उदयानासमोरील नवीन िवकिसत 
ंथालय व वाचनालयास मर म फ करभाई पानसरे वाचनालय व ंथालय असे नामकरण करणेस 

मा यता दे यात येत आह.े    
   

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
 
ठराव मांक   : ४४                                                         िवषय मांक : १० 
दनांक          : १०/८/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  वैशाली काळभोर                          अनुमोदक      : मा. सुजाता टेकवडे  
 
 संदभ :-  स मा. सद या,  वैशाली काळभोर  यांचा द. ९/८/२०१६ रोजीचा ताव   
 
 भाग मांक २६ काळभोरनगर येथील  िसतािनवास समोरील र यास कै. पै. कसनराव 
िव णूपंत काळभोर माग,  दगंबर शेठ काळभोर िनवास समोरील चौकास कै. शंकर कुशाबा काळभोर 
चौक, िसतािनवास समोर कै. िसता िव णुपंत काळभोर वेश ार [कमान] , भू चबस सोसा. समोर कै. 
यंबक भ ूकाळभोर वेश ार [कमान] , शंकर शे ी उदयान बाहेरील गेटवर [ आठवडे बाजार ाऊंड 
समोरील गेट ] कै. नारायण िव णूपंत काळभोर वेश ार  [कमान] ,  सां कृितक भवन समोरील र ता 
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कै. प.ै सोपानराव [ ता या] िव णूपंत काळभोर वेश ार [कमान] , अ सारी काटासमोर दघे यांचे 
घराजवळ कै. िव णूपंत रामा काळभोर वेश ार [कमान]   असे नामकरण करणेस मा यता  दे यात येत 
आह.े      

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

ठराव मांक   : ४५                                                         िवषय मांक : ११ 
दनांक          : १०/८/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  वैशाली काळभोर                          अनुमोदक      : मा. सुमन नेटके   
 
 संदभ :-  स मा. सद य,  बाळासाहेब तरस   यांचा द. १०/८/२०१६ रोजीचा ताव   
 भाग मांक १८ कवळे भागातील िविवध नगरांचे नामकरण फलक पुढील माण ेलावणेस 
मा यता दे यात येत आह.े  िवकासनगर [ दोन फलक ], ी बापदेवनगर, ीनगर, कै. िभमराव रामभाऊ 
तरस नगर, पडसे कॉलनी, मीना कॉलनी, इं दरा कॉलनी, लोटस वृंदावन सोसायटी, िवकास कॉलनी, 
कोतवालनगर, भारतर  हौ. सोसायटी, कवळे गावठाण, तसेच मामुड  मधील साईनगर [दोन फलक ] , 
आझादनगर, आदशनगर, िस दाथनगर इ. माण ेफलक लावणेस  मा यता  दे यात येत आह.े      

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

ठराव मांक   : ४६                                                         िवषय मांक : १२ 
दनांक          : १०/८/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  साद शे ी            अनुमोदक      : मा. जावेद शेख    
 
 संदभ :-  स मा. सद या,  चा िशला कुटे  यांचा द. १०/८/२०१६ रोजीचा ताव   
 भाग मांक 15 द वाडी मधील ांतीनगर प रसरातील मि जदजवळ सुयवंशी चौक तसेच 
महारा  बँकेजवळ असणारे एफ.आर.पी. वाचनालय ह ेटवाळखोर मुलांसाठी बस याचा अ ा झालेला 
असून या ठकाणी मुला-मुल चे अश्लील चाळे चालू असतात. सदर प रसरातील नाग रकांना हया 
गो ीचा नाहक ास होत अस यामुळे सदर वाचनालय लवकरात हटिव यास मा यता  दे यात येत आह.े   
   

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

 
ठराव मांक   : ४७                                                         िवषय मांक : १३ 
दनांक          : १०/८/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा.  आर.एस.कुमार          अनुमोदक      : मा. जावेद शेख    
 
 संदभ :-  स मा. सद य,  आर.एस. कुमार   यांचा द. १०/८/२०१६ रोजीचा ताव   
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 अ भाग कायालयातील पाणीपुरवठा िवभागाचे अिधकारी व कमचारी यांनी पाणीपुरवठा 
िवषयक चांगल ेकामकाज के याने यांचे अिभनंदन  करणबेाबत ठराव मंजुर करणेत येत आह.े 
       

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
----- 

ठराव मांक   : ४८                                                         िवषय मांक : १४ 
दनांक          : १०/८/२०१६                                            िवभाग         :   
सूचक           :  मा. वैशाली काळभोर          अनुमोदक      : मा. सुजाता टेकवडे    
 
 संदभ :-  स मा. सद या,  वैशाली काळभोर   यांचा द. १०/८/२०१६ रोजीचा ताव   
 भाग मांक २६ काळभोरनगर मधील मोहनगर येथील संघवी कंपाऊंड या गेट समोरील 
मुतारीमुळे आसपास या पुण प रसरात दुगधी पसरली असून सदर मुतारीबाबत येथील रिहवासी, 
दुकानदार, ये  नागरीक व मिहला यां या खूप त ारी येत् आहेत. सदर मुतारी ही र यातच येत 
अस याने वाहतुक स अडथळा होतो. सदर मुतारी पासून १०० मीटर म येच दुसरी मुतारी अस याने  
संघवी कंपाऊंड समोरील िसमट काँ टची  मुतारी तातडीने काढणेस मा यता दे यात येत आह.े  
 तसेच  मुतारी ही E.S.I. हॉि पटल या गेट समोर असून ती दोन बाजंुनी फुटली असून ितला 
पा याची टाक  नस याने सदर प रसरात व E.S.I. हॉि पटल म ये दुगधी पसरते. यामुळे सदर E.S.I. 
समोरील मुतारी दु त करणेस व पा याची टाक  बसिवणेस मा यता दे यात येत आह.े   
       

ठराव सवानुमते मा य झाला.  
 वरील माण ेअ भाग सिमती या मािसक सभेचे कामकाज होऊन  मा.सभापती यांनी तुत 
ची  सभा संपलेचे जाहीर केले. 
             सही/-                       
                                                       ( िनलेश शंकरराव पांढरकर ) 

                                   सभापती 
                                 अ भाग सिमती 

. अ ेका /११/कािव/३५०/२०१६   
दनांक :  ८ /९/२०१६  

              सही/-                          
                                                         शासन अिधकारी तथा 

                            सिचव (सभाशाखा) 
                अ भाग सिमती 
                 िनगडी - 44  
ित, सव संबंिधत िवभाग  


