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  प िं री च िं वड महानगर ालिका, प िं री ४११ ०१८ 

ब  र्भाग सलमती, च िं वड ४११ ०३३ 

कारय् त्रिका क्र. ८ 

सभावतृ्ाांत 

दिन ांक :-  ३/०८/२०२१                                      वळे :- सकाळी ११.३०  व . 
 

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

३/०८/२०२१ 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.बाळासाहेब नामिेव ओव्हाळ            

३. मा.प्रज्ञा महेश खानोलकर   
४. मा. संगगता राजेंद्र भोंडव े

५. मा.नामिेव जनािदन ढाके 

६. मा.माधरुी कुलकर्णी उर्द  मोनाताई  

७. मा.सगिन बाजीराव गििंवड े

८. मा.अपर्णाद ननलेश डोके 

९. मा.अश्ववनी गजानन गििंवड े- पाटील                      

                     १०.मा.राजेंद्र तानाजी गावड े   

११.मा.ननता ववलास पाडाळे                      

                     १२. मा.ववठ्ठल बबन भोईर                     
                     १३.मा.िेवविास श्जभाऊ पाटील 

 

  यासशवाय  क्षेत्रीय अगधकारी श्रीमती सोनम िेशमुख, श्री.ननतीन िेशमुख – कायदकारी असभयंता, 
(ववद्युत), श्री.िदं्रशखेर धानोरकर – उपअसभयंता (स्थापत्य), श्री.भाऊसाहेब साबळे -  उपअसभयंता 
(पार्णीपुरवठा), श्री.जावरानी एम टी – उपअसभयंता(पार्णीपुरवठा), श्री.राजेंद्र जावळे – उप असभयंता 
(जलनन:सारर्ण), श्री.अकबर शखे- उपअसभयंता(ववद्युत), श्री.उमेश मोन े– कननष्ठ असभयंता,श्री.मोमीन 

ए ए – कननष्ठ असभयंता(स्थापत्य उद्यान), , श्री.कंुडसलक िरवड े – सहा.आरोग्यागधकारी, श्री.पारोल 

के.बी- मुख्य आरोग्य ननरीक्षक इत्यािी  उपश्स्थत होते 
---------- 

 

मा. सभापती– सवद सन्मा सिस्य व अगधकारी/कमदिारी यांि ेस्वागत करुन  सभेस सुरुवात कररे्णत येत 

आहे. 
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दिनांक ६/०७/२०२१ रोजीिा (कायदपत्रत्रका क्र.७) सभावतृ्ांत कायम 
कररे्णत आला. 

 

ठर व क्र.      ववषय क्र. १ 

दि.  ३/०८/२०२१       

सु क :  मा.करुर्णा गििंवडे                 

सांिरभ् :- १)मा.करूर्णा गििंवड ेयांि ेदिनांक २९/०६/२०२१ ि ेपत्र 

      २)मा.करुर्णा गििंवड ेयांि ेदिनांक ३/०२/२०२१ ि ेपत्र 

मा.करूर्णा गििंवड े यांिे दिनांक २९/०६/२०२१ ि े पत्रानुसार प्रभाग क्र.१७ मधील 
गििंवड त ेरावेत या मागादवर ३४.५० मीटर या रस्त्याि ेकाम सध्या परु्णदत्वाकड ेअसनु वाल्हेकरवाडी 
आणर्ण रावेतला जोडर्णारा वाल्हेकरवाडी  सीमेवरील पलुास राजमाता श्जजाऊ त्रिज व वाल्हेकरवाडी व 
रावेत िौक यांना जोडर्णा-या रस्त्याला राजमाता श्जजाऊ मागद अस े नामकरर्ण कररे्णस मान्यता 
िेरे्णबाबत वविार कररे्ण 

               सिर ववषय िप्तरी िाखल कररे्णत येत आहे. 

          --------- 
 

ठर व क्र. २७      ववषय क्र. २ 

दि. ३/०८/२०२१       

सु क : मा.नामिेव ढाके    अनुमोिक : राजेंद्र गावड े

संिभद - मा.नामिेव ढाके यािंे दिनाकं ०६/०७/२०२१ िे पत्रानसुार 
मा.नामिेव ढाके यािंे दिनांक ०६/०७/२०२१ िे पत्रानसुार मौजे गििंवड वाल्हेकरवाडी 

येथील सवे नं.८० पै व ८३ पैकीिी जागा मधनु स्वामी वववेकानंि सोसायटी मध्ये राहर्णारे 
नागररक व रदहवाशी यांना रस्त्यािी अत्यंत गरज आहे.  सद्यस्थीत सवद रदहवाशी 
नागररकांना जारे्ण येरे्णसाठी नॉन डीपी ९ मी.रस्ता, महाराष्र अगधननयम कलम २०५ अन्वये 
बागधत शतेक-यांना प्रिसलत पध्ितीने मोबिला िेऊन रस्ता घोषीत कररे्णस तसेि महाराष्र 
महापासलका अगधननयम कलम २०५ अन्वये नॉन डी पी बागधत जमीन धारकास पिसलत 
पध्ितीने मोबिला िेऊन रस्ता घोषीत कररे्णस मान्यता िेरे्णत येत आहे 

                                       सदर ठराव सवाानुमते मान्य झाला. 

            --------- 
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वरील प्रमारे्ण सभेि े कामकाज झाले मा. सभापती यांनी सवद उपश्स्थतांि ेआभार 
मानून सभा संपल्याि ेजादहर केले.  

 
 [सुरेश सशवाजी भोईर] 

सभापती 
ब प्रभाग ससमती, गििंवड 

 
वपपंरी गििंव महानगरपासलका, 
ब प्रभाग कायादलय, गििंवड ३३ 
जा. क्र. बक्षे/सभाशाखा/२/कावव/   /२०२१. 
दिनांक : १८/०८/२०२१           
            

 प्रशासन अगधकारी 
तथा 

 सगिव( सभाशाखा ) 
 ब प्रभाग ससमती 

प्रत -सवद संबंगधत शाखाप्रमुख व शाखागधकारी  
       यांिकेड ेपुढील योग्य त्या कायदवाहीसाठी रवाना   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             वपपंरी गििंवड महानगरपासलका 

      ब  क्षेत्रत्रय कायादलय ,गििंवड  
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        क्र.बक्षेका/ २ /  /२०२१ 

                                                दिनांक – १६/०७/२०२१ 

प्रनत,  

सवद ववभागप्रमुख, 
ब क्षेत्रत्रय कायादलय, 
वपपंरी गििंवड महानगरपासलका 
 

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

 
महाराष्र महानगरपासलका अगधननयम कलम २९ अ नुसार प्रभाग ससमतीिी 

स्थापना करण्यात आली असुन सिरच्या ससमती या कायद्याने गठीत केलेल्या आहेत. 
प्रभाग ससमतीत होर्णा-या कामकाजाबाबत कायदवाही कररे्ण हे संबंगधत क्षेत्रत्रय कायादलयािी 
जबाबिारी आहे. 

ब क्षेत्रत्रय कायादलय प्रभाग ससमती माससक सभा प्रत्येक मदहन्याच्या पदहल्या 
मंगळवारी सकाळी ११.३० वाजता घेण्यात येत,े या सभेत सवद संबंगधत शाखाप्रमुख यांनी 
उपश्स्थत राहरे्ण बंधनकारक आहे.  

माननीय सिस्य यांनी आपले ववभागाशी उपश्स्थत केलेल्या प्रवनांवर अभ्यासपुवदक 
मादहती ससमती सभेत िेरे्णत यावी तसेि प्रभाग ससमतीत झालेल्या सभावतृ्ांतातील 
ठरावांवर ननयमाधीन कायदवाही कररे्णत यावी.  याबाबत क्षेत्रत्रय कायादलयाकडुन कोर्णताही 
वेगळा पत्रव्यवहार केला जार्णार नाही.  यािी स्पष्ट नोंि घ्यावी.  दिनांक ६/०७/२०२१ रोजी 
झालेल्या माससक सभेमध्ये नगरसिस्यांनी खालीलप्रमारे्ण आपल्या समस्या मांडल्या, त्यावर 
लवकरात लवकर योग्य ती कायदवाही करुन केलेल्या कायदवाहीिा उगित अहवाल उलट 
टपाली प्रशासन ववभाग, ब क्षेत्रत्रय कायादलय येथे पाठववरे्णत यावा. 
अ.क्र. मा.नगरसदस्य उपस्स्ितीत केलेले प्रश्न सांबांधित 

ववभाग 
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१ मा.नामिेव ढाके १) रावेत मधील सव्हे क्र.१३० व १२० च्या 
पुवेला नाल्याच्या बाजुला असर्णारा 
वदहवाटीिा रस्ता नागरीकांना येण्या 
जाण्यासाठी अपुरा पडत असल्याने तो 
रस्ता २०५ अतंगदत १८ एम िा कररे्ण. 

२) काळेवाडी निीशजेारी राडारोडा टाकरे्णत 

येत आहे याबाबत पयादवरर्ण ववभागाने 
कायदवाही करावी. 

३) ब प्रभाग कायदक्षेत्रातील भोंडवे कॉनदर, 

गुरुव्िारा िौक ते आकुडी रेल्वे स्टेशन 

रोड, केशवनगर बस स्टॉप जवळ तसेि 

मोरया गोसावी स्टेडीयम पररसर, 

केशवनगर येथील अनगधकृत 

पत्राशेड/बांधकाम हटववरे्ण 
 

स्थापत्य 
पयादवरर्ण 

२ मा.राजेंद्र गावड े १) ओपन प्लॉट असलेल्या जागी अनेक प्रकारे    
      अनतक्रमर्ण केले जाते, याबाबत पयादवरर्ण    
      ववभागाने योग्य ती कायदवाही करावी. 
 

२) ब प्रभाग कायदक्षेत्रातील वॉडद क्र.१८ मधील 
गििंवड गाव व काळेवाडी येथील पवना 
निीच्या काठाजवळ काही नागरीक / 
ठेकेिार राडारोडा आरु्णन टाकत असल्याने 
निीच्या पात्रात अडथळा ननमादर्ण होत असुन 
संबंगधत बाब ही मा.एनजीटी यांि ेआिेशाि े
उल्लंघन करर्णारी आहे,  तरी अशा प्रकारे 
राडारोडा आरु्णन टाकर्णा-या नागरीकांवर 
/ठेकेिारांवर आपल्यामार्द त लवकरात लवकर 
कारवाई कररे्ण 

पयादवरर्ण 
अनतक्रमर्ण 
 

३ मा.मोनाताई 
कुलकर्णी 

१) इंदिरानगरच्या पुढील िौकात ववरंगुळा 
कें द्र करण्यात यावे. 

स्थापत्य 

 

                                                                                     

                          के्षत्रिय अचिक री ति  सह  .
आयुक्त     
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                                                                              ब के्षत्रिय क य ािय वप.ंगि.मनपा 
च ां वड  ुणे ३३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


