
प िं री च िं वड महानगर ालिका, प िं री ४११ ०१८ 

ब  र्भाग सलमती, च िं वड ४११ ०३३ 

कारय् त्रिका क्र. ८ 

सभावतृ्ाांत 

 

दिन ांक :-  ७/०१/२०२०                        वेळ :-  दपुारी १२.३०  व . 
 

प ां री च ां वड मह नगर  लिकेच्य  ब  र्भ ग सलमती ी मासिक िभा मंगळवार ददनांक 

७/१/२०२० रोजी दपुारी १२.३० व . ब  र्भ ग क य ािय   ेछतर् ती लिव जी मह र ज सभ गहृ मध्ये 

आयोजजत करणेत आिी होती.   र्स्तुत सभेस ख िीि र्म णे सन्म . नगरसिसय् उ जस्ित होते. 
 

१. मा.करुणा शखेर चचचंवड े                -     िभापती 
२. मा.बाळािाहेब नामदेव ओव्हाळ        -      िदस्य 

३. मा.िंचगता राजेंद्र भोंडवे                   -          िदस्य 

४. मा.माधरुी कुलकणी उर्फ  मोनाताई      -     िदस्य 

५. मा.िचचन बाजीराव चचचंवड े  -       िदस्य 

६. मा.िुरेश सशवाजी भोईर                   -      िदस्य 

७. मा.राजेंद्र तानाजी गावड े                 -      िदस्य 

८.  मा. ववनोद जयवंत नढे                    -          िदस्य 

                      ९.  मा.उषा ददलीप काळे                      -          िदस्य 

                    १०.  मा.िंतोष अकुंश कोकणे                   -          िदस्य 

                    ११. मा.बबभीषण बाबु चौधरी                 -         िदस्य 

                    १२.  मा.ववठ्ठल बबनराव भोईर                     -         िदस्य 

 

 

यासशवाय ख िीि  र्म णे अचिक री / करम्  री उ जस्ित होते. 
 

श्री.प्रशांत पाटील – कायफकारी असभयंता, स्थापत्य, श्री.के.डी.दरवड े-  िहा.आरोग्य अचधकारी, 
श्री.राजेंद्र जावळे -  उपअसभयंता, जलनन:िारण,  श्री.पारोल के.बी (मुख्य आरोग्य ननरीक्षक),   श्री. 
ननतीन देशमुख –कायफकारी असभयंता,  ववद्युत,  श्री.अकबर शखे – उपअसभयंता, ववद्युत, 

मा.िी.एन.धानोरकर, श्री.राजेंद्र इंगळे - उपअसभयंता स्थापत्य ववभाग, श्री.उमेश िदानंद मोने – 

कननष्ठ असभयंता, स्थापत्य, श्री.एि.एल.नरोटे – उपअसभयंता, स्थापत्य, उद्यान इत्यादी.  
 



सरव् र्िम म . सभ पती करुणा शखेर चचचंवडे य ांनी उ जस्ित ां े स्व गत करुन  सभे  े

क मक ज स सुरुव त  केली.   
 

ददनांक ०५/१२/२०१९ रोजीचा िभावतृ्ांत क्र.७ कायम करणेत आला. 

 

 

 

 

ठर व क्र.       ववषय क्र. १ 

दि. ७ /०१/२०२०       

स ुक :  मा.     अनुमोदक: मा.      
सांिरभ् :- मा.िंचगताताई भोंडवे यांच ेददनांक २३/१२/२०१९ चे पत्र 

मा.िंचगताताई भोंडवे यांचे ददनांक २३/१२/२०१९ चे पत्रानुिार मौजे रावेत येथील प्रभाग क्र.१६ 

मधील एि बी पाटील पब्लीक स्कुल िमोरील रस्ता, शांताई कॉनफर पािुन ते सशदें वस्ती एमआयडीिी 
रोडला कनेक्ट होणा-या रस्त्याला कै.मधकुर िहाद ुभोंडवे  हे नाव देण्याि मान्यता देणेबाबत ववचार 

करणे. 

सिर    ववषय तहकुब ठेवणेत येत आहे. 

  ---------- 

 

 

ठर व क्र. ११      ववषय क्र. २ 

दि. ७ /०१/२०२०       

स ुक :  मा.िंचगता भोंडवे   अनुमोदक: मा. िचचन चचचंवड े    

सांिरभ् :- मा.करुणाताई चचचंवड ेयांच ेददनांक ७/०१/२०२० चे पत्र 

मा.करुणाताई चचचंवड ेयांच े ददनांक ०७/०१/२०२० चे पत्रानुिार ब प्रभाग िसमती िदस्यांना 
स्वच्छ भारत असभयानांतगफत जयपुर, उदयपुर (राजस्थान) महानगरपासलकेने राबववलेल्या ववववध 

योजना व प्रकल्पांची पाहणी, अभ्याि करुन त्याप्रमाणे वपपंरी चचचंवड महानगरपासलकेमध्ये त्यातील 

चांगल्या योजना व प्रकल्पांची अमंलबजावणी करणेच े दृष्टीने ब क्षेबत्रय िसमती िदस्य व 

महानगरपासलकेच ेअचधकारी यांच्याकरीता जयपुर, उदयपुर (राजस्थान) महानगरपासलका येथे पाहणी 
करणेकामीचे दौ-याि व होणा-या खचाफि मान्यता देणेत येत आहे. तिेच िदर अभ्यािदौ-यािाठी 



अदंाज े ६,००,०००/- खचफ अपेक्षक्षत आहे.  िदर ववषय िभावतृ्ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
मा.स्थायी िसमतीकड ेपाठववण्यात यावा.  

                                            सिर    ठर व सव ानुमते म नय् झ ि . 

  ---------- 
   

 
 
 
 
 
 
 
वरील प्रमाणे िभेच ेकामकाज झाले मा. करुणा शखेर चचचवड ेयांनी िवफ उपस्स्थतांचे 

आभार मानून िभा िंपल्याच ेजादहर केले.  
 
 

[करुणा शखेर चचचंवड े] 
िभापती 

ब प्रभाग िसमती, चचचंवड 
वपपंरी चचचंव महानगरपासलका, 

ब प्रभाग कायाफलय, चचचंवड ३३ 
जा. क्र. बक्षे/िभाशाखा/२/कावव/२४/२०२०. 
ददनांक :  १४/०१/२०२०           
                                           प्रशािन अचधकारी तथा 

 िचचव( िभाशाखा ) 
ब प्रभाग िसमती 

प्रत -िवफ िंबंचधत शाखाप्रमुख व शाखाचधकारी  
    यांचकेड ेपुढील योग्य त्या कायफवाहीिाठी रवाना  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        वपपंरी चचचंवड महानगरपासलका 

      ब  क्षेबत्रय कायाफलय ,चचचंवड  

        क्र.बक्षेका/ २ / २५ /२०१९ 

                                                ददनांक – १४/०१/२०२० 

प्रनत,  

मा.िवफ ववभागप्रमुख, 
ब क्षेबत्रय कायाफलय, 
वपपंरी चचचंवड महानगरपासलका 
 

ववषय – मा.ब प्रभाग माससक सभेमध्ये झालेल्या ववषयाांवर    
       योग्य ती काययवाही करणेबाबत.. 

 
 

अ.क्र. मा.नगरसदस्य उपस्स्ितीत केलेले प्रश्न सांबांधित ववभाग 
१ मा.माधरुी कुलकणी 

ऊर्फ  मोनाताई 
(प्रभाग क्र.१७-ब) 

१) प्रेमलोक पाकफ  येथील िार्िर्ाई होत 
नाही तिेच कचरा उचलला जात  
नाही. 

आरोग्य  

२ मा.राजेंद्र गावड े 
मा.िुरेश भोईर 
(प्रभाग क्र.१८ ड) 

१) स्माटफ सिटी अतंगफत चालु 
अिलेल्या कामांमुळे रस्त्यांमध्ये 
केबल अथवा पाईप टाकणेकरीता 

स्थापत्य/ 
आरोग्य 



करण्यात आलेले खड्ड ेव राडारोडा 
तिेच राहतात, यािाठी कामामध्ये 
Co-ordination  ठेवण्यात यावे. 

२) चचचंवड गावात अनेक दठकाणी 
रस्त्यांवर राडारोडा व कच-याच े 
ढीग आहेत, ते लवकरात लवकर 
उचलण्यात यावे. 

३ मा.जयवंत नढे १) काळेवाडी येथील बीआरटी येथे 
रोडच ेमध्यभागी गाडया लागतात, 
त्यावर कारवाई करण्यात यावी.  

२) एम एम शाळेिमोरील चौकात 
छत्रपती सशवाजी महाराज यांच्या 
जीवनावर आधाररत िमुह सशल्प 
करणे तिेच िुशोसभकरण 
करणेबाबत पाच मदहन्यापािुन पत्र 
ददलेले अिुनही अद्याप काम 
झालेले नाही.  िदरच ेकाम 
लवकरात लवकर होणे अपेक्षक्षत 
आहे.  

  अनतक्रमण/  
  स्थापत्य 

४ मा.िचचन चचचंवडे १) वाल्हेकरवाडी येथे ३ वषफ झाले पण 
डडमाकेशन झाले नाही. 

२) चचचंवडनेगर ते वाल्हेकर वाडी 
येथील (२०५ अतंगफत) नदीच्या 
कडनेे ३० मी.चा रस्ता मंजुर करुन 
घेतला होता परंतु अद्यापपयतं 
यावर कुठलीही कायफवाही झालेली 
नाही. 

३) ददनांक ३० डडिेंबर रोजी 
मा.आयुक्त यांचिेमवेत रावेत 
स्मशानभुसमच ेिंदभाफत समटींग 
झाली, तरी िदर स्मशान भूसमच े
काम चालु करण्यात यावे. 

स्थापत्य/ 
नगररचना 



५ मा. बाळािाहेब 
ओव्हाळ 

१) उत्मनगर, ककवळे , िाईनगर, 
आझाद कॉलनी येथील ड्रेनेज व 
पाईपलाईनची िवफ कामे लवकरात 
लवकर करणेत यावी. 

२) िाईनगर व आझाद कॉलनी येथे 
िार्िर्ाई केली जात नाही, कचरा 
गोळा केला जात नाही.  मंजुर 
अटीशनतफनुिार काम होत निुन 
िुपरव्हीजन केले जात नाही. 

३) िाई नगर डडपी रोड डडमाकेशन 
करण्यात यावे, काही भागात 
डडमाकेशन झाले आहे त्यामुळे 
नगररचना ववभागाने जेवढा रस्ता 
ताब्यात आहे त्या रस्त्याच ेकाम 
िुरु करावे.  ववकािनगर मुकाई 
चौक ते सशदें पेट्रोल पंप रस्ता 
(ववकािनगर मधनु देहु रोड कड े
जाणारा रस्ता)  

४) एलईडी लाईट्िची िमस्या 
िोडवण्यात यावी.  

पाणीपुरवठा,  
ड्रनेेज 
आरोग्य 
ववद्युत 

 

 

 

 

                                                       प्रशािन अचधकारी तथा 
 िचचव( िभाशाखा ) 
ब प्रभाग िसमती 

 


