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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . ३ 

सभावृ ांत  
 

दनांक :-  १२/५/२०१६            वेळ :- द.ु १२.३०  वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार दनांक 
१२/५/२०१६ 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.सुयवंशी आशा ाने र   अ य ा  
२. मा.शमीम पठाण     
३. मा.को-हाळे अनंत सुभाष 
४. मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख      
५. मा.िवमलताई जगताप 
६. मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा 
७. मा बारणे िनलेश िहरामण  
८. मा.ओ हाळ शेखर अशोक   
९. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१०. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक  रमेश 
११. मा.गोर  दशरथ पाषाणकर   वीकत सद य  
१२. मा.शरद मािणकचंद  लुणावत   वीकृत 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. देव णा गटटुवार  - कायकारी अिभयंता, थाप य  िवभाग,  मा.रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा 
िवभाग मा.एस.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता, िवदयुत िवभाग   मा.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , 
मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, मा.एन.आर. नबाळकर  – उपअिभयंता थाप य, मा.सं या वाघ,  
उपअिभयंता , थाप य,  मा.राज  डंुबरे – उपअिभयंता जलिनसारण िवभाग, मा.आबासाहेब ढवळे – उपअिभयंता, 
बांधकाम परवानगी  िवभाग, मा.के.डी.दरवडे , सहा.आरो यािधकारी,  मा.गणेश देशपांडे, मु य आरो य िन र क  
इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  आशा ाने र सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे 
कामकाजास सु वात  केली.   

अ) तदनंतर मागील  कायपि का . १३,  द. १६/३/२०१६  रोजीचा सभावृ ांत  कायम करणेबाबतचा  
िवचार  पुढील सभे या वेळी करणेत यावा आिण  कायपि का  .१ , दनांक ६/४/२०१६  व   कायपि का 

मांक २, दनांक २५/४/२०१६ रोजी या सभेचा  सभावृ ांत कायम   करणेत आ याच े  मा.अ य  यांनी  
कट केले. 
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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 ५३ वाकड येथील पक िसटी रोड येथील चौकाला साई चौक नांव देणेत यावे व  

     या चौकाम ये साईबाबाचे छोटे मं दर आह.े तरी या चौकाला साईचौक असे नांव देणेकामी या  
     तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.िवनायक गायकवाड यांचा ताव. 

 
िवषय .२ केशवनगर भाग मांक २३ म ये ॅ ह स व मोठया बसेस मोरया हॉ पीटल माग काळेवाडी  

    पुलाव न  केशवनगर शाळेसमोरील र याव न जातात तो र ता एकेरी वाहतुक साठी असून,  
    मोठया ॅ ह स या बसेस जात अस यामुळे वाहतुक स अडचण व अपघात होत असून,  
    नागरीकांना चंड ास होत आह.े तरी या र यावर ॅ हल या बसेस जाणेस बंदी करणे या  
    तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अनंत को-हाळे यांचा ताव. 

 
िवषय .३  चचवड- पपरी  लकरोडवर हेरीटेज लॉझा ते ब भाग कायालय मेन गेट पयत चार चाक  व  

     दोन चाक   गाडयांमुळे वाहतुक ला अडथळा िनमाण होत असून, नागरीकांना चंड ासाला  
     सामोरे जावे लागत आह.े   तसेच अपघाताचे माण वाढले आहे तरी या र याचे दो ही बाजूस  
     नो पा कग झोन करावा कवा सम िवषम तारखेस  पा कगची आखणी करावी व यास  
     शासक य मा यता देवू वाहतुक िवभागास सुचना कर याकामी या तावास मा यता  
     देणेबाबत  िवचार करणे मा.अनंत को-हाळे यांचा ताव. 

 
िवषय .४  रोझवुड हॉटेल ते थेरगांव गावठाण या २४.० मी.र यापासून ते ३४.५० मी. र यापासून  
                 स.नं.२६,२७, २८  व  स.नं.२९ मधील १८.० मी.र याला जोडणा-या १२.० मी.र ता  

      कलम २०५ अंतगत घोषीत करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
      मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 

 
िवषय .५  मौजे-थेरगांव येथील र ते मुंबई ांितक अिधिनयमाचे (महारा  महानगरपािलका  

     अिधिनयमाचे) कलम २०५ अ वये फेरबदल करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  
     िवचार करणे मा.झामाबाई बारणे यांचा ताव  

 
 
ठराव . ४              िवषय . १ 
द.   १२/५/२०१६       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.िवनायक गायकवाड         अनुमोदक: मा.  अनंत को-हाळे     
संदभ :- मा.िवनायक गायकवाड यांचा  दनांक १२/५/२०१६ रोजीचा ताव. 

भाग मांक ५३ वाकड येथील पक िसटी रोड येथील चौकाला साई चौक नांव देणेत यावे व या 
चौकाम ये साईबाबाचे छोटे मं दर आह.े तरी या चौकाला साईचौक असे नांव देणेकामी या तावास 
मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ५              िवषय . २ 
द.   १२/५/२०१६       िवभाग – . मनपा वाहतुक िवभाग  

सुचक :  मा.अनंत को-हाळे           अनुमोदक: मा.  िवनायक गायकवाड     
संदभ :- मा.अनंत को-हाळे यांचा  दनांक १२/५/२०१६ रोजीचा ताव. 

केशवनगर भाग मांक २३ म ये  ॅ ह स व मोठया बसेस मोरया हॉ पीटल माग काळेवाडी 
पुलाव न  केशवनगर शाळेसमोरील र याव न जातात तो र ता एकेरी वाहतुक साठी असून, मोठया 
ॅ ह स या बसेस जात अस यामुळे वाहतुक स अडचण व अपघात होत असून, नागरीकांना चंड ास होत 

आह.े तरी या र यावर ॅ हल या बसेस जाणेस बंदी करणे या तावास मा यता देणते येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ६              िवषय . ३ 
द.   १२/५/२०१६       िवभाग –.  वाहतुक िवभाग  

सुचक :  मा.अनंत को-हाळे           अनुमोदक: मा. िवनायक गायकवाड      
संदभ :- मा.अनंत को-हाळे यांचा  दनांक १२/५/२०१६ रोजीचा ताव. 

चचवड पपरी  लकरोडवर हेरीटेज लॉझा ते ब भाग कायालय मेन गेट पयत चार चाक  व दोन 
चाक   गाडयांमुळे वाहतुक ला अडथळा िनमाण होत असून, नागरीकांना चंड ासाला सामोरे जावे लागत 
आह.े   तसेच अपघाताचे माण वाढले आहे तरी या र याचे दो ही बाजूस नो पा कग झोन करावा कवा 
सम िवषम तारखेस  पा कगची आखणी करावी व यास शासक य मा यता देवनू वाहतुक िवभागास 
सुचना कर याकामीचा  िवषय  तहकुब  ठेव यात येवून , पुढील सभे या वेळी सदरचा िवषय घे यात यावा.  
यांस  मा यता देणते येत आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ७              िवषय . ४ 
द.   १२/५/२०१६       िवभाग -  नगररचना  व िवकास िवभाग  

सुचक :  मा.िनलेश बारणे           अनुमोदक: मा. अनंत को-हाळे      
संदभ :- मा.िनलेश बारणे  यांचा  दनांक १२/५/२०१६ रोजीचा ताव. 

 पपरी चचवड महानगरपािलकेतील थेरगांव हा प रसर मोठया माणात िवकिसत होत आह.े 
सदर गावाम ये काही ठकाणी नागरीकांना ये या जा यासाठी र ते उपल ध नाहीत. यामुळे थेरगांव 

ातीवीरनगर भागातील न ाने िवकिसत होणा-या भागातील रोझवुड हॉटेल ते थेरगांव गावठाण या 
२४.० मी. र यापासून उ रेकडील स.नं.२७ पासून १२ मी. र ता न ाने तािवत क न सदर र ता 
आर ण मांक ६२७ पैक  ाथिमक शाळा या आर णास लागून ३४.५० मी. र ता ते  स.नं.२६, २७, २८ 
व २९ या आर णातील १२.० मी.र यापयत न ाने महारा  महानगरपािलका  अिधिनयम मधील कलम 
२०५ अंतगत सदर १२.० मी. र ता घोषीत करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ८              िवषय . ५ 
द.   १२/५/२०१६       िवभाग -  नगररचना व िवकास िवभाग  

सुचक :  मा.िनलेश बारणे           अनुमोदक: मा आशाताई सुयवंशी   
संदभ :- मा.झामाबाई बारणे यांचा  दनांक १२/५/२०१६ रोजीचा ताव. 

 मौजे-थेरगांव नागरीकांसाठी खालील माणे नमुद केलेले र ते करणे 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 करणे 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 येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा. सुयवंशी आशा ाने र यांनी सव उपि थतांचे आभार मानून सभा 
संप याचे जािहर केल.े  

 
         -सही/- 

[सुयवंशी आशा ाने र] 
अ य  

ब भाग सिमती, चचवड 
 

पपरी चचव महानगरपािलका, 
ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ २३३ /२०१६. 
दनांक :   ०१ /  ०६  /२०१६             

              सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


