
पपरी  चचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय, भोसरी 

सभावृ ांत  
(कायपि का .३८) 

 
दनांक : ०२/०३/२०२१            वेळ : सकाळी ११.०० वाजता. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमतीची माहे माच २०२१ ची मािसक 

सभा मंगळवार दनांक ०२/०३/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता “क” ेि य कायालयातील 
ी.छ पती िशवाजी महाराज सभागृहात आयोिजत करणेत आली होती.  सभेस खालील 

स मा.नगरसद य/ नगरसद या हजर होते. 
१. मा.लांडगे राज  कसनराव   सभापती 
२. मा.अि नी संतोष जाधव  सद या 
३. मा.सा रका िशवाजी स ते  सद या 
४. मा.बोइनवाड यशोदा काश  सद या 
५. मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े  सद य 
६. मा.समीर मोरे र मासुळकर   सद य  
७. मा.धावडे गोपीकृ ण भा कर  ि वकृत सद य  
८. मा.सागर सुखदेव हगण े  ि वकृत सद य 
९. मा. ीमती वैशाली शांत खाडये ि वकृत सद य  

 
   या िशवाय ी. अवघूत तावडे – . े ीय अिधकारी, ी.संजय घुबे-कायकारी अिभयंता थाप य, 

ी.िनतीन देशमुख- कायकारी अिभयंता िव ुत, ी.शिशकांत दवंडे-उपअिभयंता पाणीपुरवठा, 
ीम.वैशाली ननावरे-उपअिभयंता जलिन:सारण, ी.िव. क.वाईकर, ी.िवनायक माने, ी.वैभव 

पुसाळकर, ी.महेश बरीदे - उपअिभयंता थाप य, ी.लांडे बी.पी.- उपअिभयंता िव ुत, ी.वसंत 
उगल-ेलेखािधकारी, ी.दवाळे ही.के.-मु य आरो य िनरी क, ी. ही. ही. कचनगोडार-आरो य  
िनरी क, ीम.पवार डी.पी.-किन  अिभयंता िव ुत, ी.एल.एम.काळे-अित मण िनरी क, 

ीम.अिनता केदारी – डा पयवे क, ी.केदार एन.जे.-किन  अिभयंता िव ुत, ी.रावते एस.डी.-
पयवे क उ ान िवभाग, इ यादी अिधकारी उपि थत होते.  

 

मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/सद या व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत क न 

सभा कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.  

 
अ) दनांक १७/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता  घेणेत आले या मा.क भाग 

सिमती या िवशेष (अंदाजप क ) सभेचा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी 
कट केले. 

 
मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐन वेळेचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घे यात आले. 
िवषय . १ मा.सारीका िनतीन बो हाडे यांचा िवषय 

मौजे बो-हाडेवाडी येथे मुंबई ांितक अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अंतगत 
निवन र ते घोिषत करणेबाबत. 
  
 



िवषय . २ मा.सारीका िनतीन बो हाडे यांचा िवषय 
मौजे बो-हाडेवाडी येथे मुंबई ांितक अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अंतगत 
निवन र ते घोिषत करणेबाबत.  
 

िवषय . ३ मा.सारीका िनतीन बो हाडे यांचा िवषय 
मौजे बो-हाडेवाडी येथे मुंबई ांितक अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अंतगत 
निवन र ते घोिषत करणेबाबत.  
 

िवषय . ४ मा.सारीका िनतीन बो हाडे यांचा िवषय 
मौजे बो-हाडेवाडी येथे मुंबई ांितक अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अंतगत 
निवन र ते घोिषत करणेबाबत.  

 
 
ठराव मांक : २३ िवषय मांक : १ 
दनांक : ०२/०३/२०२१ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. सारीका िनतीन बो-हाडे अनुमोदक : मा. अि नी संतोष जाधव 
      
संदभ  : मा. सारीका िनतीन बो-हाडे यांचा ऐनवेळेचा िवषय 

मा. सभापती यांनी िशफारस केले माणे  
 

          मौजे बो-हाडेवाडी येथील ग.नं. ६४८ पै.मधील िवकास योजनेतील १८.०० मी.पूव-पि म 
र यापासून दि णेकडे व तेथुन पुढे ग.नं. ६४५, ६४६, ६४७, ६५०, ६५१, ६५४, ६५५  पै. मधून 
पुढे नािशक महामागापयत येणारे गट नं. र ता आव यक असलेने मंुबई ांितक अिधिनयम १९४९ चे 
कलम २०५ अंतगत सदर गटांमधुन २४ मी. मनपा र ता घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदरचा िवषय पुढील कायवाहीकामी नगररचना िवभागाकडे पाठिवणेत यावा. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : २४ िवषय मांक : २ 
दनांक : ०२/०३/२०२१ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. सारीका िनतीन बो-हाडे अनुमोदक : मा. अि नी संतोष जाधव 
      
संदभ  : मा. सारीका िनतीन बो-हाडे यांचा ऐनवेळेचा िवषय 

मा. सभापती यांनी िशफारस केले माणे  
 

          मौजे बो-हाडेवाडी येथील कृषी उ प  बाजार सिमती मधील ािधकरणाकडील  १८ मी. 
दि ण-उ र र यापासून ग.नं. ६४८ पै.मधून पूव-पि म  ग.नं. ५४६ पयत जागेवरील यापयत 
१२.०० मी. र ता आव यक असलेने मुंबई ांितक अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अंतगत सदर 
गटांमधुन १२ मी. मनपा र ता घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरचा िवषय पुढील 
कायवाहीकामी नगररचना िवभागाकडे पाठिवणेत यावा. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 



    
ठराव मांक : २५ िवषय मांक : ३ 
दनांक : ०२/०३/२०२१ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. सारीका िनतीन बो-हाडे अनुमोदक : मा. अि नी संतोष जाधव 
      
संदभ  : मा. सारीका िनतीन बो-हाडे यांचा ऐनवेळेचा िवषय 

मा. सभापती यांनी िशफारस केले माणे  
 

          मौजे बो-हाडेवाडी येथील ग.नं. ६५८ पै.मधील िवकास योजनेतील १८.०० मी.पूव-पि म 
र यापासून उ रेकडे व तेथुन पुढे ग.नं. ६५८ पै. मधून पुवकडे गट नं. ६४३, ६४२, ६४८, ६३५ 
पै.मधून गट नं.६३२ पै. पयत िवकास योजनेतील १८ .०० मी.दि ण –उ र र यापयत र ता 
आव यक असलेने मुंबई ांितक अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अंतगत सदर गटांमधुन १८.०० 
मी. मनपा र ता घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरचा िवषय पुढील कायवाहीकामी 
नगररचना िवभागाकडे पाठिवणेत यावा. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : २६ िवषय मांक : ४ 
दनांक : ०२/०३/२०२१ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. सारीका िनतीन बो-हाडे अनुमोदक : मा. अि नी संतोष जाधव 
      
संदभ  : मा. सारीका िनतीन बो-हाडे यांचा ऐनवेळेचा िवषय 

मा. सभापती यांनी िशफारस केले माणे  
 

          मौजे बो-हाडेवाडी येथील ३१.०० मी. र यापासून पेठ .१४ खुली जागा .१ लगत या 
९.०० मी र यास ९.०० मी पयत र ता ं दी वाढवून एकुण १८.०० मी र ता ं दीचा र ता तेथून 
पुढे  साखळी र यापयत आव यक असलेने मुंबई ािंतक अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अंतगत 
सदर गटांमधुन १८.०० मी. मनपा र ता घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरचा िवषय 
पुढील कायवाहीकामी नगररचना िवभागाकडे पाठिवणेत यावा. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
यानंतर उपि थतांचे आभार  क न मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केले.  
 
   

सही/-  
(लांडगे राज  कसनराव) 
सभापती, क भाग सिमती 

 
सही/- 

(अवधूत तावडे) 
शासन अिधकारी 

तथा सिचव (सभाशाखा) 
जा. . क ेका/ शा/सभा/ ०९/२०२१ 
दनांक -  २२ /०३/२०२१ 


