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पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय कायालय, िनगडी 
सभावृ ांत 

(कायपि का . ५) 
 

दनांक : १३/०८/२०१४     वेळ: दुपारी १२.०० वाजता  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह ेऑग ट २०१४ ची मािसक सभा 

बुधवार दनांक १३/०८/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता अ े ीय कायालयातील "राजमाता 

िजजाऊ सभागृह" येथे आयोिजत करणेत आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य/ सद या उपि थत 

होते.   

१. मा. सौ.सुभ ा ई र ठ बरे  सभापती 
२. मा. भारती फरांद े
३. मा. आर.एस.कुमार 
४. मा. जावेद रमजान शेख 
५. मा. भालेराव ितभा ाने र 
६. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव 
७. मा. राजू िमसाळ 
८. मा. नेटके सुमन राज  
९. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत  
१०. मा. सौ.काळभेर वैशाली जा लदर  
११. मा.सौ.साळंुके सिवता सुरेश  

 
यािशवाय ी. शांत खांडकेकर- े ीय अिधकारी, ी. जी.आर. चचवडे, - कायकारी अिभयंता 

िव ुत, ीम.रेखा गाडेकर - शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा), ीम. लता बाबर- 

उपअिभयंता िव ुत, ी.संजय भोसल,े ी.सुिनल वाघुंडे, ी.अिनल शद े - उपअिभयंता थाप य, 

ी.आबासाहेब ढवळे- उपअिभयंता (जलिन:सारण), ी. दप पुजारी - उपअिभयंता (झो.िन.पु.), 

ी.पांडूरंग जाधव-लेखािधकारी, ी.डी.एस.सासवडकर – मु य आरो य िनरी क,  इ यादी अिधकारी 

उपि थत होते.    

 
मा.सभापती यांनी उपि थत स माननीय नगरसद य, नगरसद या व अिधकारी यांचे वागत 

क न सभा सु  करणेस अनुमती दली. 
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अ)  दनांक १०/०७/२०१४ रोजी घेणेत आले या माह ेजुल ैचे मािसक सभेचा सभावृ ांत (काय म 

पि का . ४ ) कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  

मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील माण ेऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े  
  
िवषय .  १ मा. आयु   यांचेकडील प  मांक नरिव/कािव/९/२९५/२०१४  

दनांक ०५/०८/२०१४  

मौजे रावेत येथील स.नं. २१५ येथ ेमुंबई ांितक अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ 
अंतगत मनपा र ता घोिषत करणेबाबत. 

िवषय .  २ मा. आर.एस. कुमार यांचा ताव. 
चौकाचे नामकरण करणेबाबत. 

िवषय .  ३ मा. भारती फरांद ेयांचा ताव   
से.नं.२४ मधील थाप यिवषयक िविवध काम ेकरणेबाबत. 

िवषय .  ४ मा. बाळासाहेब तरस यांचा ताव   
र याचे नामकरण करणेबाबत.  

िवषय .  ५ मा. भारती फरांद ेयांचा ताव   
े ीय कायालयाचे इमारतीम य ेबील भरणा-या नागरीकांसाठी शेड टाक याबाबत. 

 
खालील माण ेचचा कर यात आली. 
मा.बाळासाहेब तरस: एमबी कॅ प कवळे येथे आणखी दोन फरते शौचालय उपल ध क न ावेत. 
े ीय अिधकारी: आरो य िवभागाने फर या शौचालयाची मागणी मु यालयाकडे करावी व उपल ध 

झालेनंतर एमबी कॅ प कवळे येथे मागणी माणे फरते शौचालय ाव.े ता पुरता एक शौचालय 
वाढिवता येत अस यास तशी कायवाही करावी. 
मा.आर.एस.कुमार: पवना धरण भरले अस याने जादा वेळ व ेशरने पाणी सोड यात यावे, यासाठी 
पा याचे िनयोजन कराव.े 
मा.बाळासाहेब तरस: कवळे भागात लाईट गेलेनंतर पंप ग व था बंद पडते व नागरीकांना पाणी 
िमळत नाही. यासाठी पयायी व था हणून जनरेटरची सोय कर यात यावी.  
े ीय अिधकारी: याबाबत िवभाग मुखां या बैठक त चचा झालेली असून जनरेटरची सोय कर याची 

कायवाही चालू आह.े  
मा.आर.एस.कुमार: िवर सावरकर भवन व भ -श  चौकातील भाजीवा यामुळे व फेरीवा यांमुळे 
वाहतुक स अडथळा होत असून याबाबत नागरीक माझेकडे त ारी करीत आहेत.  यामुळे यांना 
हटिव यात याव.े 
मा.भारती फरांद:े ड यूची साथ चाल ूआह े यामुळे औषध फवारणी वेळोवेळी करणे गरजचे आह,े परंतु 
िनयिमत फवारणी केली जात नाही, फवारणीसाठी यो य माणात औषध वापरल ेजात नाही, तसेच 
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पावडर देखील टाकली जात नाही.  या कामी कमचारी कमी असलेस ठेकेदारी प दतीने कमचारी िनयु  
करावेत व सदरची बाब मा.आयु  यांचे िनदशनास आणून देणेत यावी. 
मा.सुभ ा ठ बरे: दुगानगर येथील शौचालयाची सफाई केली जात नाही तसेच आंबेडकर नगर येथील 
शौचालयातील पा याचा नळ तुटलेला आह ेतो तातडीने दु त करणेत यावा. 
मा.बाळासाहेब तरस: मामूड  येथील सावजनीक शौचालयाची टाक  फुटलेली असून र यावर मैला वाहत 

आह.े  
मा.वैशाली काळभोर: मोहननगर येथील रा माता िजजाऊ सां कृितक भवनाचे भाडे अ ाप िनि त 
केलेल ेनाही. 
े ीय अिधकारी: भाडे ठरिव याबाबत नगररचना िवभागामाफत कायवाही चालू आह.े  

 
ठराव मांक  : २९ िवषय मांक : १ 
दनांक : १३/०८/२०१४ िवभाग :   नगररचना  

सुचक : मा. आर.एस.कुमार  अनुमोदक : मा. नेटके सुमन राज  

 
संदभ: मा. आयु  यांचेकडील प  मा. आयु   यांचेकडील प  मांक 

 नरिव/कािव/९/२९५/२०१४ दनांक ०५/०८/२०१४  

  

            पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाचा सुधा रत िवकास आराखडा शासना या दनांक 

२८/११/१९९५ या अिधसुचना वय े मंजुर झालेला असून सदर मंजूर िवकास योजनेतील काही भाग 

शासना या सन १९९७ अ वय े ािधकरणा या िनयोजन िनयं ण क ेतून मनपा या िनयोजन क ेत 

आलेला आह.े  मौजे रावेत येथील स.नं.२१५ म ये मूळ मालकांनी लॉट ग केलेल ेअसून सदरचे लॉ टग 

पी आर एच /एनए/ एस एस/२२०/ २००३ दनांक १२/११/२००३ अ वय े मा.िज हािधकारी, पुण े

यांचेकडून मंजूर केलेल े आह.े  सदरचे लॉ टग मंजूर करतेवेळी औध रावेत BRTS र यापासून      

७.५० िमटर ं द र ता लॉट नं.१३ पयत व ६.५० मी. ं दीचा र ता शेवट या लॉटपयत असून सदर 

र याचा वापर लॉट ग धारकास प रसरातील नागरीक करीत आहेत.  

         ी.िनितन छगनलाल जैन व इतरांनी सदर अि त वात  असलेला खाजगी र ता सावजिनक र ता 

हणून घोिषत करणेबाबत मा.नगररचना िवभागाकडे अज सादर केला आह.े  सदर अजावर मा.आयु  

यांचे क ात दनांक २१/५/२०१४ रोजी सुनावणी झाली.  यानंतर नगररचना िवभागाने ताव सादर 

के यानंतर मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वय े अि त वात 

असलेला खाजगी र ता सावजिनक र ता हणून घोिषत करावा असे िनदश दले. 
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         कायकारी अिभयंता िव ुत, ब भाग यांचेकडील प  .ब /िव/४९४/२०१३ दनांक 

२०/०७/२०१३ नुसार स.नं.२१५ व २१६ मधून जाणा-या ७.५० िमटर ं दी या र यावर पथ द ाचे 

काम पपरी चचवड महानगरपािलकेने सन २००८ म य ेकेलेले आह.े कायकारी अिभयंता जलिन:सारण 

िवभाग यांचेकडील प  .ब /जिन/१३७/२०१३ दनांक ०१/०४/२०१३ नुसार रावेत स.नं.२१५ व 

२१६ मधून जात असले या ७.५० मी. ं दी या र याम य े असलेल े ेनेज लाईन प. च. मनपाकडून 

JNNURM अंतगत करणेत आलेल ेआह.े तसेच कायकारी अिभयंता थाप य, ब भाग यांचेकडील प  

.ब / च.च/काअ/०३/३२४/२०१२ दनांक २१/१२/२०१२ नुसार मौजे रावेत स.नं.२१५ मधील 

बीआरटीएस र तापासून भूखंडा या शेवटपयत ७.५० मी/६.०० मी. ं दीचा र ता थाप य िवभाग ब 

भाग प. च.मनपाकडून खडीमु माचा करणेत आला आह.े  या सव पायाभूत सुिवधा मनपाकडून 

पुरिवणेत आले या आहेत.  

       तथािप सदर ठकाणी मनपाचे मंजूर िवकास योजनेत सदरचा र ता दाखिवणेत आलेला नाही,  

यामुळे या भागातील वाहतुक चे िनयोजनाचे दृ ीने मौजे रावेत येथील स.नं.२१५ म य े औध-रावेत 

BRTS र यापासून ले-आउटमधील नकाशत दशिव या माण ेA-B ( लॉट नं.१३ पयत) ७.५० मी. ं द 

व B-C ( लॉट नं.१३ पासून शेवट या लॉट पयत) ६.५० मी. ं द र ता मुंबई ांितक महानगरपािलका 

अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वय े( युिनिसपल रोड) र ता सदर जागेचा कोणताही मोबदला देय 

होणार नाही. या माण े घोिषत करणेस मा यता देणेकामी सदरचा िवषय मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  

 
ठराव मांक  : ३० िवषय मांक : २ 
दनांक : १३/०८/२०१४ िवभाग :   थाप य   

सुचक : मा. आर.एस.कुमार   अनुमोदक : मा. भारती फरांद े
 

संदभ: मा. आर.एस. कुमार यांचा ताव  

 
              से टर २४ मधील िनलकंठे र मं दराजवळील चौकास "कै.सिचन मा ती सावंत चौक" तसेच 

कमवीर भाऊराव पाटील रोड मधून एलआयजी कडे जाणा-या र याचे चौकास "सौ.अिनता संजय 

कांबळे चौक" असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  
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ठराव मांक  : ३१ िवषय मांक : ३ 
दनांक : १३/०८/२०१४ िवभाग :   थाप य   

सुचक : मा. भारती फरांद े अनुमोदक : मा. सौ. ितभा भालेराव     

 
संदभ: मा. भारती फरांद ेयांचा ताव  

 
              से टर २४ मधील थाप य िवषयक काम ेकरणेबाबत. 

१) चतामणी बाग ची अधवट कमान पूण करण.े 

२) चतामणी बाग येथील संडास बाथ म ची तूटलेली दारे/ टाईल बसिवण.े 

३) िनगडी गावठाणमधील दो ही टॉयलेट लॉकची वापरायो य दू ती करण.े 

४) कबीर बाग येथील टॉयलेट लॉकवर बसिवणेत आले या पा या या टाक स नळ जोडून पा याची 

व था करण.े 

५) लोकमा य हॉि पटल मागील बाजूस ेनेज लाईन नेहमी लॉक होत असलेने ती बदलण.े 

               वरील थाप य िवषयक कामे करणेस मा यता देणेत येत आह.े     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  

 
ठराव मांक  : ३२ िवषय मांक : ४ 
दनांक : १३/०८/२०१४ िवभाग :   थाप य   

सुचक : मा. भारती फरांद े अनुमोदक : मा. सौ. ितभा भालेराव     

 
संदभ: मा. भारती फरांद ेयांचा ताव  

 
              अ े ीय कायालयात िविवध िबले भर यासाठी येणा-या नागरीकांना उन/ पाऊस यापासून 

संर ण िमळ यासाठी तसेच रांगेत उभे रा न िबल े भर यासाठी प ाशेड टाकणेस मा यता देणेत येत 

आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  
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ठराव मांक  : ३३ िवषय मांक : ५ 
दनांक : १३/०८/२०१४ िवभाग :   थाप य   

सुचक : मा. बाळासाहेब तरस  अनुमोदक : मा. जावेद शेख     

 
संदभ: मा. बाळासाहेब तरस यांचा ताव   

 
              भाग .१८ कवळे मधील पडसे कॉलनी िवकासनगर येथील र यास " वग य 

पी.राजगोपालन माग" असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केल.े   

 
 
(सौ.सुभ ा ई र ठ बरे) 

  सभापती   
  अ भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
अ े ीय कायालय, िनगडी - ४४ 
अ ेका /११/ कािव/२७५ /२०१४ 
दनांक ०६  /०९ /२०१४     

 
शासन अिधकारी तथा  
सिचव (सभाशाखा) 
अ े ीय कायालय 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांना आव यक कायवाहीसाठी  

 

 

 

 

 

 


