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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . २ 
सभावृ ांत  

दनांक :-  २०/५/२०१५            वेळ :- द.ु १२.१५ वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
२०/५/२०१५ रोजी द.ु १२.१५ 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. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव   - अ य   
२. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३. मा.सुयवंशी आशा ाने र  
४. मा.ल ढे गणेश नारायण  
५. मा.को-हाळे अनंत सुभाष  
६. मा.  िशदे   िशतल उफ िवजय गोरख 
७. मा.जगताप िवमलताई सुरेश  
८. मा.पवार अ पा उफ संपत ाने र  
९. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
१०. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब  
११. मा.ओ हाळ शेखर अशोक  
१२. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१३. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 

 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
 

मा. सुभाष सावन माछरे  - . ेि य अिधकारी, मा.र व  जाधव -,. शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,   
मा. र व  दुधेकर - कायकारी अिभयंता, थाप य,  मा.रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, 
मा.एस.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता िवदयुत ,  मा. के.डी.फुटाणे - उप अिभयंता, थाप य, मा.एन.आर. नबाळकर – 
उपअिभयंता थाप य, मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, मा. ही.एन.देसल-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, 
मा.सुधाकर कुदळे – उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग मा.एम.एम.च हाण, उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग,  
,मा.िमनानाथ इनामदार – लेखािधकारी, , मा.जे.एन.जानकार – सहा.आरो यािधकारी, मा.जी.एस.देशपांडे – मु य 
आरो य िन र क, मा. ही.ए शेलार – हॉ टीक चर सुपरवायझर, उदयान िवभाग, ी.आर.बी.चांदेरे, - उदयान 
सहा यक , उदयान िवभाग   इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे 
कामकाजास सु वात  केली.  

अ) तदनंतर मागील कायपि का . १३,  द.२५/३/२०१५, व कायपि  का . १ द. १०/४/२०१५ 
रोजी झाले 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 मांक २  भाग मांक २० मधील चौकास नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  
           िवचार करणे  
 

िवषय मांक  ३  पावसाळा जवळ आला असून भागात असणा-या सव ॉमवॉटर लाईन   िनट करणेस व  
                       पाणी नदीम ये जा यासाठी असणा-या सव अडचणी  दु या कर याकामी या  
                       तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
 
िवषय मांक ४  खोदकाम क न  केबल टाक यासाठी परवानगी दे या आधी खोदकामा या पुण जागेची  

माहीती या या भागा या सभेम ये  देवून याची पुण मािहती नगरसद यांना देवून           
 यांची परवानगी भागामाफत धेणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  

 
िवषय मांक ५  िवकास िनयं ण िनयमावलीम ये बदल करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  
                      िवचार करणे  
 
िवषय  मांक ६   चचवड  येथील गांधीपेठमधील सावजिनक मुतारी िन कासीत करणेबाबत या  
                       तावास मा यता   देणेबाबत िवचार करणे  
 
ठराव . ३              िवषय . १ 
द. २०/५/२०१५              िवभाग  : िवदयुत –ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.यमुनाताई पवार          अनुमोदक: मा. आशाताई सुयवशी   
संदभ :- .ब /ेिव/जा/१७९/२०१५, दनांक ११/५/२०१५ रोजीचा मा. े ीय अिधकारी  
           यांचा ताव.. 

  ा यापक रामकृ ण मोरे े ागृहातील वनी ेपण यं णेची वाष क चलन देखभाल अपे ीत खच 
र म पये १०,००,०००/- चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    ------ 
ठराव . ४              िवषय . २ 
द. २०/५/२०१५      िवभाग  :  थाप य  ब े ीय  कायालय                                    

सुचक :  मा.आशाताई सुयवंशी        अनुमोदक: मा.भाऊसाहेब भोईर   
        संदभ :- मा.आशाताई सुयवंशी  यांचा  द. २०/५/२०१५ रोजीचा ताव. 
१) भाग मांक २० मधील िबजलीनगर हनुमान  मंदीर समोरील चौकास ी हरी ओम चौक व  

चौक सुशीकरण क न नामकरण करणेस  तसेच   २)  भाग मांक २० मधील िबजलीनगर पा या या 
टाक  समोरील चौकाचे सुशोभीकरण क न चौकास भगवान ी १००८ भगवान पा नाथ चौक असे 
नामकरण कर याकामीचे तावास मा यता देणेत येत आह.े     

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------ 
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ठराव . ५       िवषय . ३ 
द. २०/५/२०१५                 िवभाग  :  आरो य  ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.अनंत को-हाळे        अनुमोदक: मा.िवनायक गायकवाड      
 संदभ :- मा.अनंत को-हाळे यांचा दनांक २०/५/२०१५ रोजीचा ताव  
पावसाळा जवळ आला असून भागात असणा-या सव ॉमवॉटर लाईन   िनट करणेस व        

पाणी नदीम ये जा यासाठी असणा-या सव अडचणी  दु या कर याकामी या   तावास मा यता देणेत 
येत आह.े  

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     -------  

ठराव . ६       िवषय . ४ 
द. २०/५/२०१५                 िवभाग  :  १. थाप य  ब े ीय कायालय   

          २. भूमी आिण जदगी िवभाग 
सुचक :  मा.अनंत को-हाळे        अनुमोदक: मा.िवनायक गायकवाड      

 संदभ :- मा.अनंत को-हाळे यांचा दनांक २०/५/२०१५ रोजीचा ताव  
खोदकाम क न  केबल टाक यासाठी परवानगी दे या आधी खोदकामा या पुण जागेची माहीती 

या या भागा या सभेम ये  देवून याची पुण मािहती नगरसद यांना देवून   यांची परवानगी 
भागामाफत  घणेेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     -------  

ठराव . ७       िवषय . ५ 
द. २०/५/२०१५                 िवभाग  :  १ बांधकाम परवानगी  

              व अनािधकृत बांधकाम  िनयं ण  
               िवभाग २. नगररचना  िवभाग   

सुचक :  मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव    अनुमोदक: मा.िवनायक गायकवाड      
 संदभ :- मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा दनांक २०/५/२०१५ रोजीचा ताव  
पंपर  चंचवड मनपा या वतीने आजपयत हजारो बांधकाम परवाने दले या आहेत. या 

परवाने दले या बांधकामापैक  अनेक इमारतींना आजपयत पुण वाचे दाखले मळालेले नाह त 

कंवा वकसकाने घेतलेले नाह त. पाणीपुरवठा, जल नसारण, अ नीशामक, उदयान वभाग व 

मनपा या बांधकाम परवानगी वभागा या अनेक अट  व शत चे पालन न के यामुळे बांधकाम 

परवाना वभागाने या इमारतींना भोगवटा माणप  दलेल  नाह त. वकसक मंजूर 

नकाशा माणे बांधकाम कर त नाह त. मंजूर सद नकापे ा जा त गाळे बन वले जातात. याची 

व  देखील अ ानी लोकांना केल  जाते, इमारती या पा कगम ये देखील  यवसायीक गाळे 

काढल  जातात, काह  ठकाणी बी.आर.ट . पा कगचा एफ.एस.आय.वाप न देखील पा कग 

मनपाला ह तातंर त केल  जात नाह . साईड मािजग, ं ड मािजगम ये देखील तफावत 

आढळते. वकसक हा सद नका अथवा गाळेधारकांकडून सोसायट  बन वणे, अ भह तांतरण 

करणे, इ याद साठ  सद नका धारकांकडून सव कारचे चाजस वसुल करतो. परंतु यापैक  काह  

न करता अनाधीकृतपणे काह  ठकाणी वकसक सोसायट  नस यामुळे एन.ओ.सी.साठ  जा त 
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र कम फलॅटधारकांकडून वसुल करत असतात. या सद नका धारकांना भोगवटाप  न घेता 

भोगवटा करणेसाठ  परवानगी देतो परंतु मनपा या नयमाम ये दंडाची तरतुद शु लक 

व पाची अस यामुळे वकसक देखील दंड भ न टाकतो.  सद नकाधारकांना ताबा देवून 

टाकतो. या सव कारांमुळे याठ काणी घरे घेणा-या नागर कांना मान सक व आथ क ास 

सहन करावा लागतो. तर  वकास  नयं ण नयमावल म ये खाल ल माणे बदल कर यात 

यावेत. 

१. बांधकाम परवानगी वभागाकडून भाग पुण वा 
२. चा दाखला दे यात येवू नये.  जेणेक न वकसक बांधकाम चालु करणा-या 

माणप ातील सव व शत चे पालन करतील व भोगवटा माणप  ा त करतील व 
यानंतर या ठकाणी भोगवटा कर यासाठ  सद नकाधारक अथवा गाळाधारकांना 
परवानगी देईल. 

३. भोगवटा माणप  न घेता वकसकाने अथवा अ य कोणीह  भोगवटा कर यास सु वात 
के यास सदर बांधकाम अना धकृत घोषीत करावे. यासाठ  संबंधीत वकसकाला 
जा तीत जा त दंडाची तरतुद करावी. फौजदार  कारवाई हो याची तरतुद करावी. 

४. यापुव  या इमारतीम ये भोगवटा माणपत ्    न घेता भोगवटा चालु अस यास या 
वकसकास नवीन बांधकाम परवानगी घेताना तो या क पाम ये वैय तीक अथवा 
भागीदार  / कंपनी अशा कोण याह  कारे सामील अस यास यास जोपयत पुव या 
इमारतीना अथवा क पांना भोगवटा माणप  घेणार नाह  तोपयत नवीन बांधकाम 
परवानगी देवू नये अशी तरतुद करावी. 

५. मनपाने देखील बाधंकाम परवानगी, नगररचना, पाणीपुरवठा, अ नीशामक , 
जल नसारण, उदयान वभाग या परवानगी देताना एकाच ठकाणी या सव परवानगी 
मळा यात अशा कारची यव था करावी व सव परवानगी दे यासाठ  कालमयादा 
ठर व यात यावी. 

तर  वर ल माणे वकास नयं ण नयमावल म ये बदल करणेसंबंधी नगररचना 

व वकास वभाग आ ण  बांधकाम परवानगी व अना धकृत नयं ण वभाग यांचे  

नयमानुसारचे अ भ ायासह संबंधीत वषय स मतीमाफत मा.महापा लका सभा 

मा यतेने शासनाकडे आव यक या मंजूर कामी पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे.. 

सदरचा सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता  नयमानुसार संबंधीत 

वभागामाफत  पुढ ल यो य  ती कायवाह  करणेत यावी. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 

     -------   
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ठराव . ८       िवषय . ६ 
द. २०/५/२०१५                 िवभाग  : १. थाप य ब े ीय  कायालय  

    २ भूमी जदगी  िवभाग  
    ३.आरो य  िवभाग,    

सुचक :  मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव    अनुमोदक: मा.आशाताई सुयवशी       
 संदभ :- मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा दनांक २०/५/२०१५ रोजीचा ताव 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या भाग मांक २२ चंचवड गावठाणामधील गांधी 

पेठ येथे सवात जुनी मुतार  असून, तसेच वापर कमी अस याने गैरवापर होत आहे. तसेच 

सदर प रसरात दुगधीमुळे नागर कांना ास होत आहे या तव सदर मुतार  काढून टाकणे 

( न कासीत) करणेसंबंधी प ंपर  चंचवड शहर िज हा रा वाद  कॉ ेस ी.सुयकांत (नाना) 

थोरात, मोरया भुवन गांधीपेठ चंचवडगांव , ी. राजु उफ राजाभाऊ गोलांडे अ य  लॉक 

कॉ ेस (आय)  क मट  पि चम वभाग़ , आलमगीर शाह  म शद ट गांधीपेठ चंचवडगांव, 

ी.पोपटलाल नहार गांधीपेठ चंचवडगांव इ याद  यांनी अज दले असून,  आ ण या 

प रसरातील था नक नागर क यांनीह  नवेदन दलेले आहेत. सदरचे वर ल माणेचे नागर कांचे 

अज व नवेदन छायां कत सोबत जोडलेले आहेत. तर  गांधीपेठ चंचवडगांव येथील भाग 

मांक २२ मधील जुनी मुतार  न कासीत करणेकामीचे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव कायम होणेची वाट न पहाता पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 

वरील माणे सभेचे कामकाज झाल े मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांनी सव उपि थतांचे 
आभार मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  

         सही/- 
[अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/ ९६ /२०१५. 
दनांक :   १२/  ०६  /२०१५                          सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


