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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 
क े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .३१) 
 

दनांक: ०३/१२/२०१९       वेळ: सकाळी ११.३० वाजता 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भग सिमतीची माहे िडसबर २०१९ ची मािसक सभा 
मंगळवार दनांक ०३/१२/२०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता क ेि य कायालयाचे “ ी.छ पती 
िशवाजी महाराज सभागृह” येथे आयोिजत कर यात आली होती. सदर सभेस खालील माणे 
स मा.नगरद य/ सद या उपि थत होते. 

 
१) मा.बोइनवाड यशोदा काश सभापती 
२) मा. लांडगे राज  कसनराव सद य 
३) मा.गीता सुिशल मंचरकर  सद य 
४) मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े सद य 
५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर सद या  
६) मा.समीर मोरे र मासुळकर सद य 
७) मा.वैशाली शांत खाडये  ि वकृत सद य 

 
यािशवाय ी.अ णा बोदडे- ेि य अिधकारी, ी. दलीप आढारी- शासन अिधकारी, ी.वसंत 

उगल-ेलेखािधकारी, ी.संजय घुबे-कायकारी अिभयंता थाप य, ी.कांबळे बी.बी.सहा यक 
आरो यािधकारी, ी.संदेश खडतरे-उपअिभयंता नगररचना, ी.वाईकर-उपअिभयंता ज.िन., ी.बाळु 
लांडे-उपअिभयंता िव ुत,  ी.िवनायक माने, ी.वैभव पुसाळकर, ी.महेश ब रदे,  –उपअिभयंता 
थाप य, ी.सुिनल बेळगावकर- किन  अिभयंता बीआरटीएस, ी.को टयाना- आरो य िनरी क 

पशुवै क य िवभाग, ीम.केदारी अ.अ.- डा पयवे क,  इ.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.  
 

मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घे यात आले.  
 

िवषय . १ : मा.रा ल हनुमंतराव भोसले याचंा िवषय 
मौजे पपरी वाघेरे (नेह नगर दाटव ती व प रसर) भागातील २०५ अंतगत घोिषत 
केले या र याचे थानांतर करणेबाबत. 
 

िवषय . २ : मा.समीर मासूळकर यांचा िवषय 
भाग .९ मासूळकर कॉलनी मधील जुने शौचालय काढून टाकणेबाबत.  

 
िवषय . ३ : मा.समीर मासूळकर यांचा िवषय 

भाग .९ मासूळकर कॉलनी येथील भाजी मंडई म ये बॉ स ग साठी सोय 
करणेबाबत. 

िवषय . ४ : मा.यशोदा बोइनवाड यांचा िवषय 
छता अिभयान अंतगत स मा. नगरसद यांचा राज थान अ यास दौरा आयोजन 

करणेबाबत. 
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ठराव मांक : १४ िवषय मांक : १ 
दनांक : ०३/१२/२०१९ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा.रा ल हनुमंतराव भोसले अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 
      
संदभ  : मा. रा ल हनुमंतराव भोसले यांचा ऐनवेळेचा िवषय  

मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 

          मौजे पपरी वाघेरे (नेह नगर दाटव ती व प रसर) या भागात िवकास योजने या र या 
ती र  आव यकतेनुसार १०.१५ व २०.००  फुट ंदीचे ( युिनिसपल रोड) कलम २०५ अ वये 

घोिषत केलेला आहे.  सदर घोिषत र यांम ये पपरी वाघेरे स.नं.१०२ पै. मधील िस.स.नं. ५०३५, 
५०३०, ५०२९, ५०१२ या िमळकतीमधून व जवळून १५ फुट र ता तािवत केलेले आहे.  परंतु 
सदरचा र ता नागरीकां या इमारतीव न जात आहे.  यामुळे सदर र ता िवकिसत करणेसाठी 
नागरीकांचा चंड िवराध आहे.  सदर र या या पूवला नाला असून ना यालगत जागेवर ६ त े७ 
िमटर ं द र ता अि त वात आहे. यामुळे यापूव  २०५ अ वये घोिषत केलेला १५ फुट र ता र  
क न पूवकडील ना या या बाजुचा जागेवरील र ता ७.०० मी. आहे.  सदर र ता मुंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५  अ वये घोिषत करणेस मा यता दे यात येत 
आहे. सदरचा िवषय पुढील कायवाहीसाठी नगर रचना िवभागाकडे पाठिव यात यावा.  
 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
 
ठराव मांक : १५ िवषय मांक : २ 
दनांक : ०३/१२/२०१९ िवभाग : थाप य/ आरो य  

सुचक : मा. समीर मासुळकर  अनुमोदक : मा. रा ल हनुमंतराव 
भोसले 

      
संदभ  : मा. समीर मोरे र मासुळकर यांचा ऐनवेळेचा िवषय  

मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 

           भाग .९ मासुळकार कॉलनी मधील हेगडेवार फुटबॉल मैदानालगत असलेले मनपाचे 
शौचालय हे खूप जूणे असून धोकादायक झालेले आहे, तसेच ते वापरात नस याने काढून टाकणेस 
मा यता दे यात येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही 
कर यात यवी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
 
ठराव मांक : १६ िवषय मांक : ३ 
दनांक : ०३/१२/२०१९ िवभाग : थाप य/ डा  

सुचक : मा. समीर मासुळकर  अनुमोदक : मा. रा ल भोसल े
      
संदभ  : मा. समीर मोरे र मासुळकर यांचा ऐनवेळेचा िवषय  

मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 

           भाग .९ म ये निवन पोलीस टेशन  समोरील भाजी मंडईचे गाळे िवनावापर पडून 
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आहेत.  कै.अ णासाहेब मगर टेडीयमची इमारत धोकादायक झालेली असलेमुळे ती पाडणेत येणार 
आहे.  सदर इमारतीम ये असलेले बॉ स गचे टेज भाग .९ मधील भाजी मंडईचे गाळयात 
थलांतरीत करणेस तसेच सदर बॉ स गचे मैदान/ ाउंड तयार करणेकामी आव यक ती सव थाप य 

व िव ुत िवषयक कामे चालू असले या कामांमधून करणेस  मा यता दे यात येत आहे.   
 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
 
ठराव मांक : १७ िवषय मांक : ४ 
दनांक : ०३/१२/२०१९ िवभाग : शासन/ लेखा 

सुचक : मा. यशोदा काश बोइनवाड अनुमोदक : मा. गीता सुशील मंचरकर   
      
संदभ  : मा. यशोदा काश बोइनवाड यांचे द. ०३/१२/२०१९ रोजीचे प   

मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 

           मा.क भाग सिमती सद यांकरीता छता अिभयान अंतगत राज थान अ यास दौरा  
द.30/01/2020 ते 03/02/2020  या कालावधीत आयोिजत करायचा आहे.  सदरचे अ यास 

दौ याम ये शहर व छता, कचरा िव हेवाट, शाळांमधील व छता क प, पयटन थळावरील 
व छता िनयोजन इ.बाबत राज थानातील जयपूर, उदयपूर इ. ठकाणी भेटी ाय या आहेत.  सदर 

दौ यासाठी क भाग सिमती दस य व क भागातील ४ अिधकारी/कमचारी यांचेसाठी येणा या 
खचास मा यता दे यात येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाचे अनुषंगाने 
कायवाही कर यात यवी. 

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

सही/-  
(बोइनवाड यशोदा काश) 
सभापती (क भाग सिमती) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
 

सही/-  
शासन अिधकारी  

तथा सिचव (सभाशाखा) 
क े ीय कायालय 

पपरी चचवड महानगरपािलका,  
क े ीय कायालय, भोसरी -२६ 
जा. . क ेका/सभा/कािव/ ११३ /२०१९  
द.  ३० /१२/२०१९ 
त: सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

      सभावृ ांतामधील ठरावानुसार आपले िवभागाशी संबंिधत िवषयाबाबत यो य ती िनयमािधन 
कायवाही करणेत यावी. याबाबत वेगळा प वहार केला जाणार नाही, याची न द यावी.  


