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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमती, पचिंचवड ४११ ०३३ 

कार्यपलिका क्र.२  

सभावतृ्ािंत  

दिनािंक :-  १३/६/२०१९            वेळ :- सकाळी १२.३०  वा. 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा गुरुवार दिनािंक 

१३/६/२०१९ रोजी सकाळी १२.३० वा. ब प्रभाग कार्ायिर्ाचे छिपती लिवाजी महाराज सभागृहामध्र्े 

आर्ोलजत करणेत आिी होती.  प्रस्तुत सभेस खािीिप्रमाणे सन्मा. नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

१. मा.करुणा िेखर पचिंचवड े     -  अध्र्क्ष 

२. मा.बाळासाहबे नामिवे ओव्हाळ  

३. मा.प्रज्ञा महिे खानोिकर 

४. मा.सिंलगता राजेंद्र भोंडवे  

५. मा.नामिवे जनाियन ढाके 

६. मा.माधुरी कुिकणी उर्य  मोनाताई  

७. मा.अपणाय लनिेि डोके 

८. मा.अलिनी गजानन पचिंचवड-ेपाटीि 

९. मा.राजेंद्र तानाजी गावड े

१०. मा.लनता लविास पाडाळे 

११. मा.लबभीषण चौधरी ,  नामलनििेीत सिस्र्  

१२. मा.िलेविास पाटीि , नामलनििेीत सिस्र् 

 

र्ालिवार् खािीि प्रमाणे अलधकारी / कमयचारी उपलस्ित होते. 

 श्री.सिंदिप खोत – क्षेिीर् अलधकारी, श्री.प्रिािंत पाटीि,  

कार्यकारी अलभर्िंता, स्िापत्र् लवभाग, श्री.कुिं डलिक िरवड े– सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.एच.पी.बन्सि – उपअलभर्िंता, 

स्िापत्र् लवभाग, मा.आर.एम.इिंगळे – उपअलभर्िंता स्िापत्र् लवभाग, मा.सी.एन.धानोरकर, उपअलभर्िंता स्िापत्र् 

लवभाग, मा.सी.एन.अलहरे – उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा लवभाग, श्रीमती अमृता िागु – िेखालधकारी इत्र्ािी.  
सवयप्रिम मा. सभाध्र्क्ष करुणाताई िेखर पचिंचवड े र्ािंनी उपलस्ितािंचे स्वागत करुन  सभेच े

कामकाजास सुरुवात  केिी.   
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अ) मागील कार्यपत्रिका क्र. ११,  दिनाांक ०६/०२/२०१९,  कार्यपत्रिका क्र.१२, दिनाांक १४/२/२०१९  
तसेच कार्यपत्रिका क्रमाांक १, दिनाांक ९/५/२०१९ रोजीच्र्ा सभेचा सभावतृ्ाांत कार्म करणेत 
आला.  

 

 

ठराव क्र. १      लवषर् क्र. १ 

दि. १३/६/२०१९       

सुचक :  मा.राजेंद्र गावड े                        अनुमोिक: मा.अलिनी पचिंचवड े       

सिंिभय :- मा.राजेंद्र गावड ेर्ािंचा दि.२७/५/२०१९ चा प्रस्ताव.. 

 

पचिंचवडगािंव प्रभाग क्रमािंक १८ मधीि जुना जकात नाका ते पवनानगर रस्त्र्ािा कै.र्िाप्पा कु-

हाड ेमागय असे नािंव िणेेकामीच्र्ा तसेच सिर रस्त्र्ावर नामर्िक िावण्र्ाकामीच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता 

िणेेत र्ेत आह.े 

सिरचा  ठराव सवायनुमत ेमान्र् झािा. 

  ---------- 

 

ठराव क्र. २      लवषर् क्र. २ 

दि. १३/६/२०१९       

सुचक :  मा.बाळासाहबे ओव्हाळ               अनुमोिक: मा.राजेंद्र गावड े       

सिंिभय :- मा.क्षेलिर् अलधकारी, ब क्षेलिर् कार्ायिर् र्ािंचे दि.१२/६/२०१९ चे पि 

मा.क्षेलिर् अलधकारी, ब क्षेलिर् कार्ायिर् र्ािंचे दिनािंक १२/६/२०१९ च ेप्रस्तावात नमुि लवकास 

आराखडर्ातीि रस्ते लवकसीत करणे आवश्र्क आह.े  त्र्ा कररता सिरच्र्ा रस्त्र्ािंच्र्ा जागा मनपाच्र्ा 

ताब्र्ात घेवुन रस्ते लवकसीत करावे िागणार आहते.  सिरची जागा प्रपि अ व ब व्िारे आगाऊ ताब्र्ात 

र्ेत नसल्र्ाने भसुिंपािनाव्िारे ताब्र्ात घ्र्ावी िागणार आह.े  सबब उपरोक्त नमुि लवकास आराखडर्ातीि 

रस्त्र्ािंच्र्ा जागा भुसिंपािनाने ताब्र्ात घेणेबाबतचे लवषर्ास मान्र्ता िणेेस तसचे मौजे रावेत र्िेीि 

स.निं.८३ पासनु पुवेकड े जाणारा २४ मी.डी.पी रस्ता िलक्षणोत्र २४ मी रस्त्र्ास क्रॉस करुन पुवेकड े

स.निं.१४७ पर्ंतचा नाल्र्ापर्ंत र्ेऊन िािंबतो. 

सबब मौजे रावेत र्ेिीि जनु्र्ा हद्दीत स.निं.१४७ जवळीि नाल्र्ापासुन पुवेकडीि स.निं १८० व 

१८१ मधीि अलस्तत्वातीि २४ मी पर्ंतचा रस्ता महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनर्माचे किम २०५ 

अन्वर्े २४ मी.रुिंिीचा रस्ता घोलषत करणेकामीचे प्रस्तावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिरचा  ठराव सवायनुमत ेमान्र् झािा. 

  ---------- 
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वरीि प्रमाणे सभेचे कामकाज झािे मा. करुणाताई िेखर लचचवड ेर्ािंनी सवय उपलस्ितािंचे आभार 

मानून सभा सिंपल्र्ाचे जालहर केिे.  

         

 

[करुणाताई िेखर पचिंचवड े] 

अध्र्क्ष 

ब प्रभाग सलमती, पचिंचवड 

 

पपिंपरी पचिंचव महानगरपालिका, 

ब प्रभाग कार्ायिर्, पचिंचवड ३३ 

जा. क्र. बक्षे/सभािाखा/२/कालव/     /२०१९. 

दिनािंक :      / ०६ /२०१९           

             

 प्रिासन अलधकारी तिा 

 सलचव(  सभािाखा ) 

ब प्रभाग सलमती 

प्रत -सवय सिंबिंलधत िाखाप्रमुख व िाखालधकारी  

       र्ािंचेकड ेपुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना   


