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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

 
सभावृ ांत (कायपि का .१३) 

 
दनांक : २२/१२/२०२०     वेळ: सकाळी ११.०० वाजता 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे नो हबर २०२० ची मािसक 

सभा मंगळवार दनांक  २२/१२/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ भाग कायालयाचे  “संत 
ाने र महाराज”  सभागृहाम ये  ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर स ग ारे) आयोिजत करणेत 

आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य/ नगरसद या उपि थत होते. 
 

१) मा.डोळस िवकास हरी ं   - सभापती 
२) मा.बुड सुवणा िवकास   - सद या 
३)  मा.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन सद या 
४) मा.गायकवाड िनमला मनोज - सद या   
५) मा.गोफणे अनुराधा देिवदास - सद या 
६) मा.बारसे ि यांका िवण  - सद या 
७) मा.सोनाली द ा य ग हाण े - सद या 
८) मा.िनतीन ाने र लांडग े  - सद य 
९) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  - सद या 
१०) मा.बुड अिजत ताप  - ि वकृत सद य 
११) मा.साधना सिचन तापक र - ि वकृत सद या 

 
 या िशवाय मा.अवधूत तावडे - े ीय अिधकारी, मा. ी.संजय घुबे-कायकारी अिभयंता 
थाप य, मा. ी.वसंत उगले-लेखािधकारी, ी.संदेश खडतरे-उपअिभयंता नगररचना, ी.बाळू लांडे- 

उपअिभयंता िव ुत, ी.जयकुमार गुजर-उपअिभयंता नगररचना, ीम. ेरणा िशनकर - उपअिभयंता 
थाप य, ी.राजेश नंदलाल भाट – सहा.आरो यािधकारी, ी.ए. ही.गुमा त-ेमु य आरो य िनरी क, 

इ यादी अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

ी.संजय घुबे, कायकारी अिभयंता थाप य यांचेमाफत नविनवािचत सभापती मा. ी.िवकास डोळस 
यांचे वागत कर यात आले. मा.सुवणा िवकास बुड यांनी नविनवािचत सभापती यांनी मनपाचे भाग 

. ३ चे वतीने वागत क न शुभे छा द या. मा.िनमला गायकवाड यांनी नविनवािचत सभापती 
मा. ी.िवकास डोळस यांचे वागत क न पुढील कामकाजासाठी शुभे छा द या. तसेच मा.ि यंका 
बारशे यांनीही मनपाचे भाग .५ चे वतीने नविनवािचत सभापती मा. ी.िवकास डोळस यांना पुढील 
वाटचालीसाठी शुभे छा द या. 
  
मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/ नगरसद या व अिधकारी यांचे वागत क न सभा 
सु  करणेस अनुमती दली. 
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मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात समािव  कर यात आले.  
 
िवषय मांक २ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 

भाग .३ च होली मधील र याचे नामकरण करणेबाबत.   
 

िवषय मांक ३ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
भाग .३ च होली म ये समाजमं दर बांधणेस िनधी उपल ध क न देणेबाबत. 

 
िवषय मांक ४ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 

भाग .३ च होली म ये समाजमं दराचे नामकरण करणेबाबत. 
 

िवषय मांक ५ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
भाग .३ म ये स.नं. ११२ व ११३ या  भागात कलम २०५ अ वये र ता घोिषत 

करणेबाबत. 
  

िवषय मांक ६ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
भाग .३ म ये स.नं. १५० ते १५५ या भागात कलम २०५ अ वये र ता घोिषत 

करणेबाबत. 
 

िवषय मांक ७ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
भाग .३ म ये स.नं. १९६, १९१ व २०० या भागात कलम २०५ अ वये र ता 

घोिषत करणेबाबत. 
 

िवषय मांक  ८ मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव 
भोसरी गावठाण म ये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अ वये 
र ता ंदीकरण करणेबाबत. 
 

िवषय मांक  ९ मा. िहराबाई (नानी) घुले यांचा ताव 
बोपखेल मधील र यांचे नामकरण करणेबाबत.  
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ठराव मांक : ४८ िवषय मांक : ०१ 
दनांक : २२/१२/२०२० िवभाग : नगर रचना  

सुचक : मा. िनमला गायकवाड अनुमोदक : मा.सुवणा बुड 
      
संदभ मा. आयु  यांचेकडील प  . नरिव/कािव/११/७८/२०२० द. २५/१/२०२०  
 मा. े ीय अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे  
 
मौजे मोशी येथील मंजूर िवकास आराख ातील आर ण .१/२०७ सफारी पाक या आर णा या 
पुवकडील भागात व पि मेकडील भागात १८.०० मी ं द र ता तािवत करणेत आला आहे. तथािप 
दो ही भाग शासक य गायरान जमीनीवरील गट नं.६४६ मधील आर ण .१/१८९ मनपा उपयोग 
(उ ान) व खाजगी िनवासी भाग यामुळे वेगळे होत असून सदर पुवकडील भाग व पि मेकडील भाग 
जोड यास १८.०० मी ं द र ता तािवत करणे आव यक आहे. स ि थती मा.िज हािधकारी,पुणे 
यांचेमाफत आदेश .पमह/सीआर/७/२०१९, द.१९/०९/२०१९अ वये मंजूर िवकास योजनेतील 
आर ण .१/१८९ मनपा उपयोग (उ ान) या आर णाखालील ६ हे-०० आर गायरान े  
महानगरपािलके या ता यात आले आहे. सदर आदेशानसुार ता यात आले या गायरान े ावर मंजूर 
िवकास आराख ातील योजनात बदल करावयाचा अस यास अथवा र ता तािवत करावयाचा 
अस यास आदेशातील अटी व शत नुसार शासना या (महसूल िवभागाची) पुव मा यता घेणे आव यक 
आहे. सदर तािवत करणेत आले या गट नं. ६४६,४२७, ४२८,४१९,४१५ पै मधून जाणा या 

तािवत १८ मी र याचा भाग मोकळा असून सदर भागात र ता झा यामुळे िवकास होणेस मदत होईल 
असे नगर रचना या िवभागाचे मत आहे. यामुळे सदरचा  १८ मी. ं द र ता महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम मधील कलम २०५ अ वये ( युिनिसपल रोड) र ता घोिषत करणे आव यक आहे. हणून मौजे 
मोशी येथील आर ण .१/२०७ सफारी पाक या आर णा या पुवकडील व पि मेकडील दो ही १८.०० 
मी ं द र ते जोड यास गट नं. ६४६,४२७, ४२८,४१९,४१५ पै म ये  महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम  मधील कलम २०५ अंतगत १८.०० मी ं दीचा महानगरपािलकेचा र ता घोिषत करणेस 
मा यता देणते येत आहे.  सदरचा िवषय पुढील कायवाहीकामी नगररचना िवभागाकडे पाठिव यात 
यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला.  
 
 
 
ठराव मांक : ४९ िवषय मांक : ०२ 
दनांक : २२/१२/२०२० िवभाग : थाप य   

सुचक : मा. सुवणा बुड अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
  
        च होली येथील स.नं. ११३, ११४, २२०, २२१ येथे आर ण . २/९२ मधील २४.०० मीटर 
र यावरील चौकास “सौ.सािव ीबाई योतीराव फुले चौक” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला.  
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ठराव मांक : ५० िवषय मांक : ०३  
दनांक : २२/१२/२०२० िवभाग : लेखा/ थाप य   

सुचक : मा. सुवणा बुड अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
  
        च होली येथील स.नं. १ आर ण एम २-८ मनपा आर ण समाज मं दर येथे जुने समाज मं दर 
असून याची दु ती करणे श य नस याने निवन इमारत बांधणेसाठी २५ ल  एवढा िनधी थाप य 
िवभागास उपल ध करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला.  
 
 
ठराव मांक : ५१ िवषय मांक : ०४  
दनांक : २२/१२/२०२० िवभाग :  थाप य   

सुचक : मा. सुवणा बुड अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
  
        च होली येथील स.नं. १ येथे आर ण एम २-८ मनपा आर ण समाज मं दर यास “डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर भवन, च हाण नगर च होली बु.” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला.  
 
 
ठराव मांक : ५२ िवषय मांक : ०५  
दनांक : २२/१२/२०२० िवभाग :  नगर रचना / थाप य   

सुचक : मा. सुवणा बुड अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
  
        च होली येथील स.नं. ११२ व ११३ या भागात दाट लोकव ती अस याने थानीक नागरीक व 
शेतक यांसाठी यांचे मालक  ह ा या जागेतून १८ मीटर व ३० मीटर र यास १२ मीटर जोड र ता 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अ वये र ता घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला.  
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ठराव मांक : ५३ िवषय मांक : ०६  
दनांक : २२/१२/२०२० िवभाग : नगररचना/ थाप य   

सुचक : मा. सुवणा बुड अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
  
        च होली येथील स.नं. १५०, १५१, १५२,१५३, १५४, १५५ या भागात दाट लोकव ती अस याने 
थानीक नागरीक व शेतक यासंाठी यांचे मालक  ह ा या जागेतून ९० मीटर डीपी र यापासून १८ 

मीटर र यापयत १८ मीटर र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अ वये र ता 
घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला.  
 
 
ठराव मांक : ५४ िवषय मांक : ०७  
दनांक : २२/१२/२०२० िवभाग : नगररचना/ थाप य   

सुचक : मा. सुवणा बुड अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
  
        च होली येथील २४ मीटर र यालगत स.नं. १९६, १९१ व २०० या भागात रिहवाशां या 
सोयीसाठी १२ मीटर र याची आव यकता असलेने स.नं. १९६, १९१ व २०० या ह ीव न १२ मीटर 
र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अ वये घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला.  
 
 
ठराव मांक : ५५ िवषय मांक : ०८  
दनांक : २२/१२/२०२० िवभाग : नगररचना/ थाप य   

सुचक : मा. िभमाबाई फुग े अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा. िभमाबाई फुगे यांचा ताव 
  
        भोसरी गावठाण येथील  बापुजी बुआ चौक ते अ ीशामक क ा पयत ९ मीटर ं द डांबरी र ता 
आहे. सदर प रसरात शाळा, मशानभूमी, दवाखाना इ यादी असलेने वाहतुक क डी होते. यामुळे  
सदरचा ९ मीटरचा र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ अ वये १२ मीटर ं द 
घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला.  
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ठराव मांक : ५६ िवषय मांक : ०९  
दनांक : २२/१२/२०२० िवभाग : थाप य   

सुचक : मा.  िहराबाई (नानी) घुल े अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा.  िहराबाई (नानी) घुले यांचा ताव 
  
        बोपखेल मधील केसरीनगर लगत या र यास आ दवासी ातंीकारक धरती आबा िबरसा मुंडा 
यांचे नाव देणेस तसेच गणेश कॉलनी नं. १४ र यास आ  ांतीकारक राधोजी भांगरे यांचे नाव दे यास 
मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
 
 

सही/- 
(िवकास डोळस) 

सभापती 
इ भाग सिमती 

                                                  
 
 

सही/- 
जा. .इ ेका/ ४/कािव/  ४७०   /२०२० 
 दनांक :  ३०  /१२ /२०२० 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 

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


