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  प िं री च िं वड महानगर ालिका, प िं री ४११ ०१८ 

ब  र्भाग सलमती, च िं वड ४११ ०३३ 

कारय् त्रिका क्र. ५ 

सभावतृ्ाांत 

दिन ांक :-   १६/०२/२०२१                      वळे :- सकाळी ११.३०  व . 
 

प ां री च ां वड मह नगर  लिकेच्य  ब  र्भ ग सलमती ी माससक सभा शुक्रवार दिनाांक 

१२/०२/२०२१ 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. माधरुी कुलकर्णी उर्फ  मोनाताई  

५. मा.करुर्णा शखेर चचांचवड े                     

६. मा.सचचन बाजीराव चचांचवड े         

७. मा.अश्ववनी गजानन चचांचवड े                      

८. मा.राजेंद्र तानाजी गावड े                        

९. मा.ववनोि जयवांत नढे  

१०.मा.सांतोष अांकुश कोकरे्ण 

                     ११.मा.बबभीषर्ण बाबु चौधरी 
                     १२.मा.ववठ्ठल बबन भोईर                     

 

  यासशवाय  क्षेत्रीय अचधकारी श्रीमती सोनम िेशमुख, श्री.प्रशाांत पाटील – कायफकारी 
असभयांता,स्थापत्य, श्री.चांद्रशखेर धानोरकर – उपअसभयांता,स्थापत्य, श्री.उमेश मोने – कननष्ठ असभयांता, 
श्री.करप ेडी आर – उपअसभयांता , बाांधकाम परवानगी, श्रीमती मोमीन झडे आय – उपअसभयांता, झोननप ु

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

श्री.ननतीन िेशमुख – कायफकारी असभयांता, ववद्युत, श्री.अकबर शखे- उपअसभयांता, ववद्युत इत्यािी  
उपश्स्थत होते 

---------- 
 

मा. सभापती– सवफ सन्मा सिस्य व अचधकारी/कमफचारी याांच ेस्वागत करुन  सभेस सुरुवात कररे्णत येत 

आहे. 
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     दिनाांक ०५/०१/२०२१ रोजीचा (कायफपबत्रका क्र.०४) सभावतृ्ाांत कायम कररे्णत आला. 

 

ठर व क्र. ७      ववषय क्र. १ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा. ववनोि नढे                अनुमोिक: मा.राजेंद्र गावड े

सांिरभ् :- मा. ववनोि नढे याांचे दिनाांक २२/०१/२०२१ चे पत्र 

मा.ववनोि नढे याांचे दिनाांक २२/०१/२०२१ च े पत्रानसुार ववजयनगर अल्र्ान्सो                
रोड येथील चौकास नथु नढे कॉनफर अस ेनामकरर्ण िेण्याबाबत ठराव माांडण्यात आला आहे. 

( मा.अनतररक्त आयकु्त (२)  याांच ेपत्र क्र.भुश्ज/९/कावव/२२३/२०२० दिनाांक २३/०९/२०२० अन्वये 

प्रभाग कायाफलयाांतगफत असलेल्या रस्त्याांना व सावफजननक जागाांना नावे िेण्याबाबत स्वतांत्र धोरर्ण 

ननवचीत करण्यात येर्णार आहे, तरी धोरर्ण ननवचीत झाल्यानांतर सिर ववषयाबाबत पुढील 

कायफवाही करण्यात येईल. 

                                     सदर ठराव सवाानमुते मान्य झाला. 

            --------- 
 

ठर व क्र. ८      ववषय क्र. २ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा. ववनोि नढे                अनुमोिक: मा.करुर्णा चचांचवड े

सांिरभ् :- मा. ववनोि नढे याांचे दिनाांक २७/०१/२०२१ चे पत्र 

मा.ववनोि नढे याांचे दिनाांक २७/०१/२०२१ च े पत्रानसुार ववजयनगर पवनानगर                
येथील चौकास भोईर चौक व भोईर कॉनफर अस े िोन नामर्लकाचे बोडफ                
बसववण्याबाबत ठराव माांडण्यात आला आहे. 

( मा.अनतररक्त आयकु्त (२)  याांच ेपत्र क्र.भुश्ज/९/कावव/२२३/२०२० दिनाांक २३/०९/२०२० अन्वये 

प्रभाग कायाफलयाांतगफत असलेल्या रस्त्याांना व सावफजननक जागाांना नावे िेण्याबाबत स्वतांत्र धोरर्ण 

ननवचीत करण्यात येर्णार आहे, तरी धोरर्ण ननवचीत झाल्यानांतर सिर ववषयाबाबत पुढील 

कायफवाही करण्यात येईल. 

                                          सदर ठराव सवाानमुते मान्य झाला. 

            --------- 

ठर व क्र. ९      ववषय क्र. ३ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा. करुर्णा चचांचवड े               अनुमोिक: मा. अश्ववनी चचांचवडे 
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सांिरभ् :- मा.करुर्णा चचांचवड ेयाांच ेदिनाांक ३/०२/२०२१ च े पत्र 

मा.करुर्णा चचांचवड े याांचे दिनाांक ३/०२/२०२१ चे पत्रानुसार प्रभाग क्र.१७ मधील 
चचांचवड ते रावेत या मागाफवर ३४.५० मीटर या रस्त्याच े काम सध्या पुर्णफत्वाकड े असुन 
वाल्हेकरवाडी आणर्ण रावेत ला जोडर्णारा वाल्हेकरवाडी सीमेवरील पुलास राजमाता श्जजाऊ 
बिज असे नाव िेरे्णत यावे अशी समस्त वाल्हेकरवाडी ग्रामस्थाांची मागर्णी असुन सिर 
ववषयास मान्यता िेऊन सभावतृ्ाांत कायम होरे्णची वाट न पाहता मांजुर कररे्णबाबत ठराव 
माांडरे्णत आला आहे. 

( मा.अनतररक्त आयकु्त (२)  याांच ेपत्र क्र.भुश्ज/९/कावव/२२३/२०२० दिनाांक २३/०९/२०२० अन्वये 

प्रभाग कायाफलयाांतगफत असलेल्या रस्त्याांना व सावफजननक जागाांना नावे िेण्याबाबत स्वतांत्र धोरर्ण 

ननवचीत करण्यात येर्णार आहे, तरी धोरर्ण ननवचीत झाल्यानांतर सिर ववषयाबाबत पुढील 

कायफवाही करण्यात येईल. 

                                   सदर ठराव सवाानमुते मान्य झाला. 

            --------- 
 

ठर व क्र. १०      ववषय क्र. ४ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा.अश्ववनी चचांचवड े              अनुमोिक: मा.राजेंद्र गावड े

सांिरभ् :- मा.अश्ववनी चचांचवड ेयाांच ेदिनाांक ४/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार 

मा.अश्ववनी चचांचवड े याांच े दिनाांक ४/०२/२०२१ च े पत्रानुसार चचांचवड येथील               
केळकर घाटाच्या शेजारील रस्त्याला िीपक सुरेशकाका गावड े मागफ असे               
नामकरर्ण कररे्णबाबत सभावतृ्ाांत कायम होण्याची वाट न पाहता ठरावाप्रमारे्ण               
कायफवाही कररे्णबाबत ठराव माांडरे्णत आला आहे.. 

                                 सिर    ठर व िप्तरी िाखल करण्यात येत आहे 

  ---------- 

ठर व क्र. ११      ववषय क्र. ५ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा.अश्ववनी चचांचवड े   अनुमोिक: मा.करुर्णा चचांचवड े

सांिरभ् :- मा.अश्ववनी चचांचवड ेयाांच ेदिनाांक ४/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार 

      मा.अश्ववनी चचांचवड े याांच े दिनाांक ४/०२/२०२१ च े पत्रानुसार चचांचवड येथील केळकर 
घाटाच्या शजेारील चौकाला िीपक सरेुशकाका गावड ेचौक अस ेनामकरर्ण कररे्णस मान्यता िेरे्णत 
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येऊन सिर सभावतृ्ाांत कायम होरे्णची वाट न पाहता ठरावाप्रमारे्ण कायफवाही करण्याबाबत ठराव 
माांडरे्णत आला आहे. 

( मा.अनतररक्त आयकु्त (२)  याांच ेपत्र क्र.भुश्ज/९/कावव/२२३/२०२० दिनाांक २३/०९/२०२० अन्वये 

प्रभाग कायाफलयाांतगफत असलेल्या रस्त्याांना व सावफजननक जागाांना नावे िेण्याबाबत स्वतांत्र धोरर्ण 

ननवचीत करण्यात येर्णार आहे, तरी धोरर्ण ननवचीत झाल्यानांतर सिर ववषयाबाबत पुढील 

कायफवाही करण्यात येईल. 

सदर ठराव सवाानमुते मान्य झाला. 

            --------- 
 

             सभा कामकाजात ऐनवळेी दाखल करुन घेणेत आलेले ववषय घेणेत आल.े 

 

ठर व क्र. १२      ववषय क्र. ६ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा.बाळासाहेब ओव्हाळ   अनुमोिक: मा.राजेंद्र गावड े

सांिरभ् :- मा.बाळासाहेब ओव्हाळ याांच ेदिनाांक ५/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार, 

 मा.बाळासाहेब ओव्हाळ याांच ेदिनाांक ५/०२/२०२१ चे पत्रानुसार, सव्हे नां.८२ कोतवाल 
नगर ककवळे या दठकार्णी भोंडवे चाळ म्हरु्णन वस्ती आहे.  परांतु सिर दठकार्णी या कुटुांबाांना 
ये जा करण्यासाठी वदहवाटीचा रस्ता होता.  तो रस्ता मालकाने बांि केल्याने या कुटुांबाांना 
ये जा करण्यासाठी रस्ता नाही.  म्हरु्णन कुटुांबे पुर्णफ अडचर्णीत असल्यामुळे त्वरीत िखल 
घेऊन महानगरपासलकेन े कलम २०५ अांतगफत (६ मीटर) रस्ता ववकससत करुन िेरे्णस 
मान्यता िेरे्णत येत आहे. 

                                 सदर ठराव सवाानमुत ेमान्य झाला. 
              ---------- 

ठर व क्र. १३      ववषय क्र. ७ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा.बाळासाहेब ओव्हाळ   अनुमोिक: मा.करुर्णा चचांचवड े

सांिरभ् :- मा.बाळासाहेब ओव्हाळ याांच ेदिनाांक ५/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार, 

 मा.बाळासाहेब ओव्हाळ याांच े दिनाांक ५/०२/२०२१ चे पत्रानुसार, सव्हे नां.७१ 
ववकासनगर येथील ित्नगर या भागात ओढयाच्या बाजुला ३० ते ४० कुटुांब एक िोन गुांठा 
जागा ववकत घेऊन त्यावर बाांधकाम करुन राहतात.  परांत ुसिर दठकार्णी (बालघरे वस्ती) 
उत्रेच्या बाजुने सवाांना कॉलनीच्या बाहेर जाण्यासाठी रस्ता होता.  तो रस्ता मुळ जागा 



5 
 

C:\Users\IT1\Desktop\B zone\proc5_21.docx 

 

मालकाने बांि केला आहे.  त्यामुळे मागील बाजुस असर्णारे जागा मालक (लॅण्ड लॉक)  
झालेले आहेत म्हरु्णन महापासलकेने सिर (६ मीटर) रस्ता कलम २०५ अांतगफत ववकसीत 
करुन िेरे्णस मुळ मालकाची सांमती असल्याने सिर ववषयास मान्यता िेरे्णत येत आहे.                                 

                                    सदर ठराव सवाानमुते मान्य झाला. 

                 ---------- 
 

 

ठर व क्र. १४      ववषय क्र. ७ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा.बाळासाहेब ओव्हाळ   अनुमोिक: मा.सुरेश भोईर 
सांिरभ् :- मा.बाळासाहेब ओव्हाळ याांच ेदिनाांक ५/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार, 

 मा.बाळासाहेब ओव्हाळ याांच े दिनाांक ५/०२/२०२१ च े पत्रानुसार, सव्हे नां.७०/१ या 
दठकार्णी भीमाशांकर कॉलनी नां.२ असून सिर दठकार्णी उत्रेच्या बाजूने सेंट जोसेर् शाळा 
आहे. व िक्षक्षरे्णच्या बाजूने भीमाशांकर कॉलनी नां.२ व पवचीमेच्या बाजुने एकता कॉलनी पुवफ 
बाजूस सभांत आणर्ण सिर रस्त्याच्या मधोमध एक धोकािायक ववहीर आहे. 

सिर ववहीर दह कच-याने व टाकाऊ पिाथाफने भरलेली आहे. ववहीरीस कुठल्याही 
प्रकारच ेसांरक्षर्ण कठड ेनाहीत.  ववदहरीच्या बाजुने २ रु्टचा रस्ता आहे.  सिर रस्त्याच्या 
बाजुला असलेल्या शाळेतील ववद्याथी ये जा करत असतात.  पररसरातील ज्येष्ठ नागररक, 
मदहला भचगनी या रस्त्याचा ये जा करण्यासाठी वापर करत असतात.   

सशवाय या ववहीरीतील कचरा व गाळाने पररसरात िगुांधी पसरलेली आहे.  सिरची 
ववहीर नागररक, मदहला व मुलाांसाठी धोकािायक झालेली असुन मुळ मालकाने ववदहरीच्या 
बाजुचा रस्ता बांि केला असल्याने िोन्ही बाजूस एक िोन गुांठयाच े जागा मालक जवळ 
जवळ ८० ते १०० लॅण्ड लॉक झाले आहेत, म्हरु्णन सिरचा (६ मीटर) रस्ता महापासलकेने 
कलम २०५ अांतगफत ववकसीत करुन ववहीरीच्या कठडयाच ेबाांधकाम करुन ववकसीत कररे्णस 
मान्यता िेरे्णत येत आहे. 

                                    सदर ठराव सवाानमुते मान्य झाला. 

                    ---------- 

ठर व क्र. १५      ववषय क्र. ८ 

दि. १२ /०२/२०२१       
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सु क :  मा.बाळासाहेब ओव्हाळ   अनुमोिक: मा.सुरेश भोईर 
सांिरभ् :- मा.बाळासाहेब ओव्हाळ याांच ेदिनाांक ५/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार, 

 मा.बाळासाहेब ओव्हाळ याांच े दिनाांक ५/०२/२०२१ च े पत्रानुसार सव्हे नां.९० येथील 
गायकवाड वस्ती ककवळेगाव या दठकार्णी मुळ मालक ननतीन गायकवाड व इतर याांनी सिर 
दठकार्णी ४० ते ५० कुटुांबाचा वदहवाटीचा रस्ता बांि केल्याने सिर जागेच ेमालक लॅण्ड लॉक 
झाले आहेत.    त्याांचा रस्ता बांि झाला आहे, म्हरु्णन महापासलकेने सिर रस्ता कलम २०५ 
अांतगफत ववकसीत कररे्णस मान्यता िेरे्णत येत आहे. 

                                    सदर ठराव सवाानमुते मान्य झाला. 

                  ---------- 

ठर व क्र. १६      ववषय क्र. ९ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा.मोरेववर भोंडव े              अनुमोिक: मा.सुरेश भोईर 

सांिरभ् :- मा.मोरेववर भोंडवे याांच ेदिनाांक ११/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार, 

 मा.मोरेववर भोंडवे याांच ेदिनाांक ११/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार मौजे रावेत येथील सव्हे 
नां.१८६ मधनु १८ मी.रस्ता करण्यासाठी मा.ब प्रभाग ससमती ठराव क्र.३१ दि.१६/११/२०१८ 
रोजी अन्वये ठराव मांजुर झालेला आहे, मात्र सिर ननयोश्जत रस्त्याच्या दठकार्णी रस्ता 
करण्यास नागररकाांचा ववरोध आहे या सशवाय रस्त्याच्या दठकार्णी मोकळी जागा असून 
लोक वस्ती नाही, यामळेु सद्या सिर रस्त्याची आववयकता वाटत नाही.  तरी सिर 
स.नांबर १८६ मौजे रावेत येथील जागेतुन कलम २०५ अन्वये घोवषत करावयाच े रस्त्याचे 
प्रकरर्णी पुढील कायफवाही सद्य श्स्थतीत करण्यात येवु नये व कायमस्वरुपी रद्ि करण्यात 
यावा या ठरावास मान्यता िेरे्णत येत आहे. 

                                    सदर ठराव सवाानमुते मान्य झाला. 

                    ---------- 

ठर व क्र. १७      ववषय क्र. १० 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा.सुरेश भोईर              अनुमोिक: मा.राजेंद्र गावड े

सांिरभ् :- मा.सुरेश भोईर याांच ेदिनाांक ११/०२/२०२१ च ेपत्र 
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 मा.सुरेश भोईर याांच े दिनाांक ११/०२/२०२१ च े पत्रानुसार एम्पायर इस्टेट पुल ते 
काळेवाडीचा पुल यामधील निीच्या कडनेे जार्णा-या १८ मीटर रस्त्याला पवना नेकलेस रोड 
असे नामकरर्ण कररे्णबाबत ठराव माांडरे्णत आला आहे. 

( मा.अनतररक्त आयकु्त (२)  याांच ेपत्र क्र.भुश्ज/९/कावव/२२३/२०२० दिनाांक २३/०९/२०२० अन्वये 

प्रभाग कायाफलयाांतगफत असलेल्या रस्त्याांना व सावफजननक जागाांना नावे िेण्याबाबत स्वतांत्र धोरर्ण 

ननवचीत करण्यात येर्णार आहे, तरी धोरर्ण ननवचीत झाल्यानांतर सिर ववषयाबाबत पुढील 

कायफवाही करण्यात येईल. 

 

                                    सदर ठराव सवाानमुते मान्य झाला. 

            --------- 
 

ठर व क्र. १८      ववषय क्र. ११ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा.सांतोष कोकरे्ण              अनुमोिक: मा.ववनोि नढे 

सांिरभ् :- मा.सांतोष कोकरे्ण याांच ेदिनाांक १२/०२/२०२१ च ेपत्र 

 मा.सांतोष कोकरे्ण याांच ेदिनाांक १२/०२/२०२१ च ेपत्रानुसार प्र.क्र.२२ काळेवाडी येथील  

१) श्रीकृष्र्ण कॉलनी क्र.१ येथील रस्त्याला कै.महमिसाहब जार्र लांगोटी मागफ असे 
नामकरर्ण करण्यात यावे. 

२) श्रीकृष्र्ण कॉलनी क्र.१ येथील कोकरे्णनगर येथील चौकाला स्व.सचचन कळकुां बे असे 
नामकरर्ण करण्यात यावे. 

( मा.अनतररक्त आयकु्त (२)  याांच ेपत्र क्र.भुश्ज/९/कावव/२२३/२०२० दिनाांक २३/०९/२०२० अन्वये 

प्रभाग कायाफलयाांतगफत असलेल्या रस्त्याांना व सावफजननक जागाांना नावे िेण्याबाबत स्वतांत्र धोरर्ण 

ननवचीत करण्यात येर्णार आहे, तरी सिर धोरर्ण ननवचीत होईपयांत सिर ववषयास मान्यता िेता 
येर्णार नाही. 

                        ---------- 
 

ठर व क्र. १९      ववषय क्र. १२ 

दि. १२ /०२/२०२१       

सु क :  मा.बबभीषर्ण चौधरी                       अनुमोिक: मा.राजेंद्र गावड े

सांिरभ् :- मा.बबभीषर्ण चौधरी याांच ेदिनाांक ११/०२/२०२१ च ेपत्र 
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 मा.बबभीषर्ण चौधरी याांचे दिनाांक ११/०२/२०२१ चे पत्रानुसार प्रभाग क्र.१६ व १७ वा 
प्रभागातील मामुडी त ेप्रमेलोक पाकफ  या १० ककलोमीटरच्या िोन्ही प्रभागात स्रीट लाईटची 
िरुुस्तीची कामे करण्यासाठी एकच वाहन उपलब्ध असल्यामुळे एखाद्या ववभागातील बबघाड 
झाला तर त्या भागात आठ दिवसाांनीच िरुुस्ती येते असे ववद्युत ववभागातुन साांगण्यात 
येते.  सिर ववद्युत ववभागाची अडचर्ण व कामाांस होर्णारा ववलांब व नागररकाांची गैरसोय 
टाळण्यासाठी आपर्ण आर्णखी वाहन (हैड्रोसलक) उपलब्ध करुन िेरे्णस तसेच उद्यान 
ववभागासही झाडाांच्या र्ाांद्या छाटर्णीसाठीची गाडीची आववयकता असल्याने हायड्रोसलक 
गाडी ब प्रभागासाठी िेरे्णस मान्यता िेरे्णत येत आहे. 

                                    सदर ठराव सवाानमुते मान्य झाला. 

            --------- 
 
 

वरील प्रमारे्ण सभेच े कामकाज झाले मा. सभापती याांनी सवफ उपश्स्थताांच ेआभार 
मानून सभा सांपल्याच ेजादहर केले.  

 
 [सुरेश सशवाजी भोईर] 

सभापती 
ब प्रभाग ससमती, चचांचवड 

 
वपांपरी चचांचव महानगरपासलका, 
ब प्रभाग कायाफलय, चचांचवड ३३ 
जा. क्र. बक्षे/सभाशाखा/२/कावव/७२/२०२१. 
दिनाांक : २३/०२/२०२१           
            

 प्रशासन अचधकारी 
तथा 

 सचचव( सभाशाखा ) 
ब प्रभाग ससमती 

प्रत -सवफ सांबांचधत शाखाप्रमुख व शाखाचधकारी  
       याांचकेड ेपुढील योग्य त्या कायफवाहीसाठी रवाना   
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