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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमती, पचिंचवड ४११ ०३३ 

कार्यपलिका क्र. ५ 

सभावतृ्ािंत  

दिनािंक :-  ९/९/२०१९                         वेळ :- िपुारी १२.३०  वा. 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ब प्रभाग सलमतीची  मालसक सभा सोमवार दिनािंक 

९/०९/२०१९ रोजी िपुारी १२.३० वा. ब प्रभाग कार्ायिर्ाचे छिपती लिवाजी महाराज सभागृहामध्र् े

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

१. मा.करुणा िेखर पचिंचवड े     -  अध्र्क्ष 

२. मा.प्रज्ञा महिे खानोिकर 

३. मा.नामिवे जनाियन ढाके 

४. मा.माधुरी कुिकणी उर्य  मोनाताई  

५. मा.सलचन बाजीराव पचिंचवड े

६. मा.सुरेि लिवाजी भोईर 

७. मा.अलिनी गजानन पचिंचवड-ेपाटीि  

८. मा.राजेंद्र तानाजी गावड े 

९. मा.लनता लविास पाडाळे 

१०. मा.उषा दििीप काळे  

११. मा.सिंतोष अिंकुि कोकणे  

१२. मा.लवठ्ठि भोईर -        नामलनििेीत सिस्र् 

 

र्ालिवार् खािीि प्रमाणे अलधकारी / कमयचारी उपलस्ित होते. 

 

 श्री.सिंदिप खोत – क्षेिीर् अलधकारी, श्रीमती प्रभा गाडकेर – प्रिासन अलधकारी, श्री.प्रिािंत पाटीि 

- कार्यकारी अलभर्िंता, स्िापत्र् लवभाग, श्री.इ.बी.पाटीि -  कार्यकारी अलभर्िंता,लवद्यतु,श्री.कुिं डलिक िरवड े

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

उपअलभर्िंता स्िापत्र् लवभाग, श्री.िवेकते – कलनष्ठ अलभर्िंता,लवद्यतु, श्री.मोन े– कलनष्ठ अलभर्िंता, स्िापत्र्, 

श्री.नरोटे – उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, उद्यान, श्रीमती अमृता िागु – िेखालधकारी इत्र्ािी.  
 

सवयप्रिम मा. सभाध्र्क्ष करुणाताई िेखर पचिंचवड े र्ािंनी उपलस्ितािंचे स्वागत करुन  सभेच े

कामकाजास सुरुवात  केिी.   

 

दिनािंक ६/०८/२०१९ रोजीचा सभावतृ्ािंत क्र.४ कार्म करणते आिा. 
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ठराव क्र. ५      लवषर् क्र. १ 

दि. ९ /९/२०१९       

सुचक :  मा.नामिवे ढाके                        अनुमोिक: मा. सिंतोष कोकणे      

सिंिभय :- मा. कार्यकारी अलभर्िंता र्ािंचे जा.क्र.बक्षकेा/कालव/१२/१२३/२०१९ दि.२३/०८/२०१९ चे पि 

 

मा.कार्यकारी अलभर्िंता र्ािंचे जा.क्र.बक्षेका/कालव/१२/१२३/२०१९ दि.२३/०८/२०१९ च े

पिानुसार पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेचे मनपा लवकास आराखडर्ातीि डी.पी.रस्ते लवकसीत करणेच े

धोरण आह.े  क्षेलिर् कार्ायिर्ाअिंतगयत प्रभाग क्र.१८ मधीि कार्यक्षेिातीि बहुतािंि डी.पी.रस्ते लवकसीत 

झािेिे आहते.  परिंत ुअद्यापही प्रस्तावात नमुि केिेि े लवकास आराखडर्ातीि रस्ते लवकसीत करावर्ाच े

बाकी आहते.  

अ.क्र. रस्ता रुिंिी रस्त्र्ाच ेठठकाण  सर्व्ह ेनिं. िािंबी (समुारे) क्षिेर्ळ 

१ १८ मी.रुिंि गुरुकुिम आश्रम ते 

केिवनगर काळेवाडी रस्ता 

व िियननगरी समोर मोरर्ा 

दक्रडािंगण कडुन 

काळेवाडीकड े जाणारा 

रस्ता 

२९४,२९५,२९६ ३५० मी व 

८० मी 

६३०० चौ.मी. 

व १४४० 

चौ.मी 

२ १८ मी.रुिंि र्िोपुरम पुि ते काळेवाडी 

पुि रस्ता साखळी १३२० 

ते १४२०  

२९२ १०० मी १८०० चौ.मी 

३ १२ मी.रुिंि पािंढरीचा मळा टॉर्िेट 

ब्िॉक ते साईसाठे पाकय  

२९५,२९६,२९७ १२० मी १४४० चौ.मी 

 

 तरी नमुि लवकास आराखडर्ातीि रस्ते लवकसीत करणे आवश्र्क आह.े  त्र्ाकरीता सिरच्र्ा 

रस्त्र्ािंच्र्ा जागा मनपाच्र्ा ताब्र्ात घेवुन रस्ते लवकसीत करावे िागणार आहते.  सिरची जागा प्रपि अ व 

ब र्व्िारे आगाऊ ताब्र्ात र्ेत नसल्र्ाने भुसिंपािनार्व्िारे ताब्र्ात घ्र्ावी िागणार आह.े  सबब उपरोक्त नमुि 

लवकास आराखडर्ातीि रस्त्र्ािंच्र्ा जागा भुसिंपािनान ेताब्र्ात घेणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  सभावृत्ािंत 

कार्म होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करणेत र्ावी. 

                                            सिरचा  ठराव सवायनमुते मान्र् झािा. 

  ---------- 
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ठराव क्र. ६      लवषर् क्र. २ 

दि. ९ /९/२०१९       

सुचक :  मा. प्रज्ञा खानोिकर                अनुमोिक: मा. माधुरी कुिकणी      

सिंिभय :- मा.प्रज्ञा खानोिकर र्ािंचे  दिनािंक ०२/०८/२०१९ चे पिानुसार 

मा.प्रज्ञा खानोिकर र्ािंचे  दिनािंक ०२/०८/२०१९ च े पिानुसार, दकवळे लवकासनगर र्ेिीि 

ित्नगर (एकता कॉिनी) मधीि दकवळे स.निं.७०/१ र्ेिीि सेंट जोसेर् िाळा त ेलभमाििंकर कॉिनी क्र.२               

पर्ंतचा अिंतगयत रस्ता किम २०५ अन्वर्े घोलषत करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े   सभावृत्ािंत कार्म 

होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करणेत र्ावी. 

                                      सिरचा  ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

  ---------- 

           सभा कामकाजात ऐनवेळचे लवषर् िाखि करुन घणेते आि.े 

 

 

ठराव क्र. ७      लवषर् क्र. ३ 

दि. ९ /९/२०१९       

सुचक :  मा.अलिनी पचिंचवड े   अनुमोिक: मा. सुरेि भोईर 

सिंिभय :- मा.सलचन पचिंचवड ेर्ािंचे दिनािंक ९/०९/२०१९ चे पिानुसार 

मा.सलचन पचिंचवड े र्ािंचे दिनािंक ९/०९/२०१९ चे पिानुसार पचिंचवड गावातीि मोरर्ा र्ािी 

लनवासा समोरीि चौकास कै.पै.निंि ुतात्र्ा िािंडगे चौक असे नामकरण करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करणेत र्ावी. 

                               सिरचा  ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

  ---------- 

 

ठराव क्र. ८      लवषर् क्र. ४ 

दि. ९ /९/२०१९       

सुचक :  मा. सुरेि भोईर     अनुमोिक: मा. अलिनी पचिंचवड े

सिंिभय :- मा.सुरेि भोईर र्ािंचे दिनािंक ५/०९/२०१९ चे पिानुसार 

मा. सुरेि भोईर र्ािंचे दिनािंक ५/०९/२०१९ चे पिानुसार, पचिंचवडगाव र्ेिीि जेष्ठ नागठरकािंच्र्ा 

मागणीनुसार, पचिंचवड नगरीतीि प्रलसध्ि असिेिे प्राचीन श्री.हनुमान मिंदिर आह.े  त्र्ा मिंदिरा समोरीि 

असणा-र्ा चौकास श्री.हनुमान चावडी चौक असे नामकरण करावे असे तेिीि रलहवािी व नागठरकािंची 

मागणी आह,े तरी मिंदिरासमोरीि चौकास श्री.हनुमान चावडी चौक असे नामकरण करण्र्ास मान्र्ता  
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िणे्र्ात र्ेत आह.े  सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करणेत र्ावी. 

 

                                             सिरचा  ठराव सवायनमुते मान्र् झािा. 

  ---------- 

 

ठराव क्र. ९      लवषर् क्र. ५ 

दि. ९ /९/२०१९       

सुचक :  मा. सुरेि भोईर     अनुमोिक: मा. अलिनी पचिंचवड े

सिंिभय :- मा.सुरेि भोईर र्ािंचे दिनािंक ५/०९/२०१९ चे पिानुसार 

मा. सुरेि भोईर र्ािंच ेदिनािंक ५/०९/२०१९ च ेपिानुसार, श्रीमान महासाधु श्री.मोरर्ा गोसावी ह े

साक्षात गणेिाचे अवतार होते, व त्र्ािंच्र्ा पुढीि सात लपढर्ािंमध्र्े श्री.गणेि अिंिरुपाने होते.  श्री मोरर्ा 

गोसावी र्ािंचे नातु श्री नारार्ण महाराज व श्री काका महाराज ह ेिखेीि महान गाणपत्र् होते त्र्ािंनी अनके 

िवैी चमत्कार केिे, भलवष्र्ात पचिंचवड पठरसर नाविौदककास र्ेईि अस ेभाष्र् श्री नारार्ण महाराज र्ािंनी 

त्र्ावेळी केिे होते.  श्री काका महाराज र्ािंना खडतर तपश्चर्ायने िेऊर र्ेिे श्री मिंगिमुती प्राप्ती झािी.   

म्हणुन पचिंचवड िवेस्िान ट्रस्ट व िवे पठरवाराच्र्ा मागणीनुसार श्री.मोरर्ा गोसावी मिंदिर अष्टलवनार्क 

कमान मागायस श्री लवनार्क ऊर्य  काका महाराज (िवे) मागय तसेच लप्रतम व लिवतीिय अपाटयमेंटच्र्ा चौकास 

श्री.नारार्ण महाराज (िवे) चौक असे नामकरण करण्र्ास मान्र्ता िणे्र्ात र्ते आह.े सभावृत्ािंत कार्म 

होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करणेत र्ावी. 

                                             सिरचा  ठराव सवायनमुते मान्र् झािा. 

  ---------- 

ठराव क्र. १०       लवषर् क्र. ६ 

दि. ९ /९/२०१९       

सुचक :  मा. लनता पाडाळे     अनुमोिक: मा. सुरेि भोईर 

सिंिभय :- मा.लनता पाडाळे र्ािंचे  दिनािंक २८/०८/२०१९ चे पिानुसार 

मा.लनता पाडाळे र्ािंचे दिनािंक २८/०८/२०१९ चे पिानसुार प्रभाग क्र.२२,लवजर्नगर काळेवाडी 

र्ेिे लनमयि बेंिनी हार्स्कुि व ज्र्ुलनअर कॉिेज असनु सिर िाळेत हजारो लवद्यािी लिक्षण घेत आहते.  

सिर िाळा आत मध्र् ेअसुन पािकािंना िोधणेसाठी गैरसोर् होत असत.े  म्हणुन मेन रोड काळेवाडी सेवा 

लवकास बँक काळेवाडी िाखेच्र्ा समोरीि ठठकाणी मेन रोड काळेवाडी ते लनमयि बेंिनी रोड हा र्िक 

िावल्र्ास पािकािंची मोठी गैरसोर् िरु होईि तरी अस ेनाव िणे्र्ाकामीच ेप्रस्तावास मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत 

आह.े सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करणेत र्ावी. 

                                       सिरचा  ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                                       ---------- 

 

 

 

 

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

मानून सभा सिंपल्र्ाचे जालहर केिे.  
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[करुणाताई िेखर पचिंचवड े] 

अध्र्क्ष 

ब प्रभाग सलमती, पचिंचवड 

 

पपिंपरी पचिंचव महानगरपालिका, 

ब प्रभाग कार्ायिर्, पचिंचवड ३३ 

जा. क्र. बक्षे/सभािाखा/२/कालव/११/२०१९. 

दिनािंक :   ३०/०९/२०१९           

             

 प्रिासन अलधकारी तिा 

 सलचव(  सभािाखा ) 

ब प्रभाग सलमती 

प्रत -सवय सिंबिंलधत िाखाप्रमुख व िाखालधकारी  

       र्ािंचेकड ेपुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना   


