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  प िं री च िं वड महानगर ालिका, प िं री ४११ ०१८ 

ब  र्भाग सलमती, च िं वड ४११ ०३३ 

कारय् त्रिका क्र. ६ 

सभावतृ्ाांत 

दिन ांक :- २/०३/२०२१                                      वळे :- सकाळी ११.३०  व . 
 

प ां री च ां वड मह नगर  लिकेच्य  ब  र्भ ग सलमती ी माससक सभा मंगळवार दिनांक 

२/०३/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० व . ब  र्भ ग क य ािय   े छतर् ती लिव जी मह र ज 

सभ गहृ मध्ये आयोजजत करणेत आिी होती.   र्स्ततु सभेस ख िीि र्म णे सन्म . नगरसिसय् 

उ जस्ित होत.े 
 

१. मा.सुरेश सशवाजी भोईर                   -  अध्यक्ष 

२. मा.प्रज्ञा महेश खानोलकर 
३. मा. नामिेव जनािदन ढाके 

४. मा.माधरुी कुलकर्णी उर्द  मोनाताई  

५. मा.करुर्णा शखेर चचचंवड े                     

६. मा.अपर्णाद ननलेश डोके          

७. मा.अश्ववनी गजानन चचचंवड े                      

८. मा.राजेंद्र तानाजी गावड े                        

                     ९.   मा.बिभीषर्ण िािु चौधरी 
                     १०. मा.ववठ्ठल ििन भोईर                     

 

  यासशवाय  क्षेत्रीय अचधकारी श्रीमती सोनम िेशमुख, श्री.प्रशांत पाटील – कायदकारी 
असभयंता,स्थापत्य, श्री.चदं्रशखेर धानोरकर – उपअसभयंता,स्थापत्य, श्री.उमेश मोने – कननष्ठ असभयंता, 
श्री.करप ेडी आर – उपअसभयंता , िांधकाम परवानगी, श्रीमती मोमीन झडे आय – उपअसभयंता, झोननप ु

स्थापत्य,अमोल कानड े – कननष्ठ असभयंता, पार्णीपुरवठा, श्री.पारोल के.िी- मुख्य आरोग्य ननरीक्षक, 

श्री.ननतीन िेशमुख – कायदकारी असभयंता, ववद्युत, श्री.अकिर शखे- उपअसभयंता, ववद्युत इत्यािी  
उपश्स्थत होते 

---------- 
 

मा. सभापती– सवद सन्मा सिस्य व अचधकारी/कमदचारी यांच ेस्वागत करुन  सभेस सुरुवात कररे्णत येत 

आहे. 

 

१) दिनांक १२/०२/२०२१ रोजीचा (ववशषे सभेचा) सभावतृ्ांत कायम कररे्णत 
आला. 
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२)  दिनांक १२/०२/२०२१ रोजीचा (कायदपबत्रका क्रमांक ५) सभावतृ्ांत कायम      

कररे्णत आला 

 

 

वरील प्रमारे्ण सभेच े कामकाज झाले मा. सभापती यांनी सवद उपश्स्थतांच ेआभार 
मानून सभा संपल्याच ेजादहर केले.  

 
 [सुरेश सशवाजी भोईर] 

सभापती 
ि प्रभाग ससमती, चचचंवड 

 
वपपंरी चचचंव महानगरपासलका, 
ि प्रभाग कायादलय, चचचंवड ३३ 
जा. क्र. िक्षे/सभाशाखा/२/कावव/७६/२०२१. 
दिनांक : १६/०३/२०२१           
            

 प्रशासन अचधकारी 
तथा 

 सचचव( सभाशाखा ) 
ि प्रभाग ससमती 

प्रत -सवद संिंचधत शाखाप्रमुख व शाखाचधकारी  
       यांचकेड ेपुढील योग्य त्या कायदवाहीसाठी रवाना   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             वपपंरी चचचंवड महानगरपासलका 

      ि  क्षेबत्रय कायादलय ,चचचंवड  
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        क्र.िक्षेका/ २ /  /२०२१ 

                                                दिनांक – १६/०३/२०२१ 

प्रनत,  

सवद ववभागप्रमुख, 
ि क्षेबत्रय कायादलय, 
वपपंरी चचचंवड महानगरपासलका 
 

ववषय – मा.ब प्रभाग माससक सभेमध्ये झालेल्या ववषयाांवर    
       योग्य ती काययवाही करणेबाबत.. 

 
महाराष्र महानगरपासलका अचधननयम कलम २९ अ नुसार प्रभाग ससमतीची 

स्थापना करण्यात आली असुन सिरच्या ससमती या कायद्याने गठीत केलेल्या आहेत. 
प्रभाग ससमतीत होर्णा-या कामकाजािाित कायदवाही कररे्ण हे संिंचधत क्षेबत्रय कायादलयाची 
जिाििारी आहे. 

ि क्षेबत्रय कायादलय प्रभाग ससमती माससक सभा प्रत्येक मदहन्याच्या पदहल्या 
मंगळवारी सकाळी ११.३० वाजता घेण्यात येत,े या सभेत सवद संिंचधत शाखाप्रमुख यांनी 
उपश्स्थत राहरे्ण िंधनकारक आहे. तथावप सिर सभेस काही ववभागांच ेशाखाप्रमुख उपश्स्थत 
राहत नसलेिाित सन्माननीय सिस्य यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.  तसेच सिर 
िाि मा.आयुक्त यांच े ननिशदनास आरु्णन िेण्यात यावी, असे मा.नगरसिस्यांनी सांचगतले 
आहे. 

माननीय सिस्य यांनी आपले ववभागाशी उपश्स्थत केलेल्या प्रवनांवर अभ्यासपुवदक 
मादहती ससमती सभेत िेरे्णत यावी तसेच प्रभाग ससमतीत झालेल्या सभावतृ्ांतातील 
ठरावांवर ननयमाधीन कायदवाही कररे्णत यावी.  यािाित क्षेबत्रय कायादलयाकडुन कोर्णताही 
वेगळा पत्रव्यवहार केला जार्णार नाही.  याची स्पष्ट नोंि घ्यावी.  दिनांक २/०३/२०२१ रोजी 
झालेल्या माससक सभेमध्ये नगरसिस्यांनी खालीलप्रमारे्ण आपल्या समस्या मांडल्या, त्यावर 
लवकरात लवकर योग्य ती कायदवाही करुन केलेल्या कायदवाहीचा उचचत अहवाल उलट 
टपाली प्रशासन ववभाग, ि क्षेबत्रय कायादलय येथे पाठववरे्णत यावा. 
 
अ.क्र. मा.नगरसदस्य उपस्स्ितीत केलेले प्रश्न सांबांधित 

ववभाग 
१ मा.माधरुी १) मननषा ववरंगुळा कें द्राची सभतं तोडली आहे.  स्थापत्य 
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कुलकर्णी ऊर्द  
मोनाताई (प्रभाग 
क्र.१७-ि) 

ती लवकरात लवकर िांधनु घ्यावी.   
२) िळवीनगर येथील जुने झालेले फ्लेक्स 

काढरे्णत यावे. 
२ मा.ववठ्ठल भोईर 

(स्वीकृत सिस्य) 
१) िशदननगरी समोरील रु्टपाथ वरील 

अनतक्रमर्ण काढरे्णत यावे. 
अनतक्रमर्ण 

३ मा.बिभीषर्ण 
चौधरी 
(स्वीकृत सिस्य) 

१) प्रभागामध्ये जागोजागी असलेले जुने 
झालेले मोठमोठे फ्लेक्स व स्टीकसद 
काढरे्णत यावे.  मोठया होडींग्जसाठी 
ननयमावली लावरे्णत यावी. 

अनतक्रमर्ण  

४ मा.राजेंद्र गावड े
(प्रभाग क्र.१८-ड) 

१) आरटीओ ऑफर्स साठी जागा 
िेण्यात आली होती,नतकड े
वडापाव ची गाडी लागलेली आहे.   
अनतक्रमर्णात असलेले िोडद 
उचलुन न्या. 

अनतक्रमर्ण 

५ मा.सुरेश भोईर 
(अध्यक्ष(प्रभाग 
क्र.१८ अ) 

१) अनतक्रमर्ण ववभागाने फ्लेक्स 
संिभादत लवकरात लवकर 
कायदवाही करावी.   

२) सशवाजी उिय मंडळ येथील 
वायसद, डीपी िॉक्स ििलुन 
िेण्यात यावा. 

३) ब्लॉक्स लावरे्णत यावे. 

अनतक्रमर्ण  
ववद्युत 
स्थापत्य 

 
 

            

                                                                            के्षत्रिय अचिक री ति  सह  .
आयुक्त     

                                                                              ि के्षत्रिय क य ािय वप.ंचच.मनपा 

च ां वड  ुणे ३३ 
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