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प्रति, 

मा. श्री./श्रीमती-------------------------------------------,                                 
प्रभाग क्र.--------------------------------------------,                                         

वपांपरी चचांचवड महानगरपालिका,                                           
वपांपरी – ४११ ०१८. 

 

ववषय : ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा दि.  ५/०९/२०१९               

             रोजी आयोजजत केिेबाबत. 

 

महोिय/महोिया, 
 

वपांपरी चचांचवड महानगरपालिकेच्या ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा   
गुरुवार दि. ५/०९/२०१९  रोजी िपुारी १२.३० वाजता ब क्षेत्रीय कायााियाच े छत्रपती लशवाजी महाराज 

सभागहृामध्ये आयोजजत करणेत आिी आहे. या पत्रासोबत सभेची कायापत्रत्रका पाठववण्यात येत आहे.  तरी 
प्रस्तुत सभेस उपजस्ित रहाव,े दह ववनांती 

कळाव,े 

 

आपिी ववश्वास ू

 

 

प्रशासन अचिकारी तिा 
सचचव (सभाशाखा) 
ब प्रभाग सलमती 

 

  प्रत : सवा सांबांचित शाखा प्रमुख. 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 
ब-क्षलेिय कायाािय, एल्प्रो किं पनी पररसर, पििंक रोड, पचिंचवडगािंव, पणु-े३३.  

(नागरी व रशासकीय सवेसेाठी आयएसओ 9001:2008 रमाणपि राप्त सिंस्था) 

Email – bward@pcmcindia.gov.in Website – www.pcmcindia.gov.in 

दरुध्वनी क्रमािंक – ०२०-२७३५०१५३ 

mailto:bward@pcmcindia.gov.in
http://www.pcmcindia.gov.in/


पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमिी सभा 
कार्यपत्रिका क्र. ५ 

 

दिनािंक :  ५/०९/२०१९.                     वेळ : िपुारी १२.३०  वा. 
 

   पपिंपरी  चचिंचवड  महानगरपालिकेच्र्ा  ब  प्रभाग  सलमिीची  मालसक  सभा  गुरुवार  दिनािंक  

५/०९/२०१९. रोजी िपुारी १२.३०  वाजिा  ब क्षेिीर् कार्ायिर्ाच ेछिपिी लिवाजी महाराज सभागहृामध्रे् 

आर्ोजजि केिी आहे.  सभेि खािीिप्रमाणे कामकाज होईि. 

 

     

दिनाांक ६/०८/२०१९ रोजीचा सभावतृ्ाांत क्र.४ कायम करणे. 
 

पवषर् क्रमािंक १) मा.कायाकारी अलभयांता याांच ेजा.क्र.बक्षेका/कावव/१२/१२३/२०१९ दि.२३/०८/२०१९ च े 
पत्रानुसार वपांपरी चचांचवड महानगरपालिकेच े मनपा ववकास आराखडयातीि 
डी.पी.रस्ते ववकसीत करणेच ेिोरण आहे.  क्षेत्रत्रय कायााियाअांतगात प्रभाग क्र.१८ 
मिीि कायाक्षेत्रातीि बहुताांश डी.पी.रस्ते ववकसीत झािेिे आहेत.  परांतु अद्यापही 
प्रस्तावात नमुि केिेिे ववकास आराखडयातीि रस्ते ववकसीत करावयाच े बाकी 
आहेत.  

अ.क्र. रस्ता रुं दी रस््याच ेठिकाण  सर्व्हे नुं. लाुंबी (सुमारे) क्षेत्रफळ 
१ १८ मी.रुां ि गुरुकुिम आश्रम ते 

केशवनगर काळेवाडी रस्ता 
व िशाननगरी समोर 
मोरया क्रक्रडाांगण कडुन 
काळेवाडीकड े जाणारा 
रस्ता 

२९४,२९५,२९६ ३५० मी व ८० 
मी 

६३०० चौ.मी. 
व १४४० 
चौ.मी 

२ १८ मी.रुां ि यशोपुरम पुि ते 
काळेवाडी पुि रस्ता 
साखळी १३२० ते १४२०  

२९२ १०० मी १८०० चौ.मी 

३ १२ मी.रुां ि पाांढरीचा मळा टॉयिेट 
ब्िॉक ते साईसाठे पाका  

२९५,२९६,२९७ १२० मी १४४० चौ.मी 

 
 

 तरी नमुि ववकास आराखडयातीि रस्ते ववकसीत करणे आवश्यक आहे.  त्याकरीता 
सिरच्या रस्त्याांच्या जागा मनपाच्या ताब्यात घेवुन रस्त े ववकसीत करावे िागणार आहेत.  
सिरची जागा प्रपत्र अ व ब व्िारे आगाऊ ताब्यात येत नसल्यान ेभुसांपािनाव्िारे ताब्यात घ्यावी 
िागणार आहे.  सबब उपरोक्त नमुि ववकास आराखडयातीि रस्त्याांच्या जागा भुसांपािनान े
ताब्यात घेणेस मान्यता िेणेबाबत ववचार करणे. 



 
ववषय क्रमाांक २) मा.प्रज्ञा खानोिकर याांच े दिनाांक ०२/०८/२०१९ च ेपत्रानुसार, क्रकवळे   
              ववकासनगर येिीि ित्नगर (एकता कॉिनी) मिीि क्रकवळे  
              स.नां.७०/१ येिीि सेंट जोसेफ शाळा ते लभमाशांकर कॉिनी क्र.२  
              पयतंचा अांतगात रस्ता किम २०५ अन्वये घोवषत करणेस मान्यता  
              िेणेबाबत ववचार करणे.   
 

 
 

प्रशासन अचिकारी तिा 
सचचव (सभाशाखा) 
ब प्रभाग सलमती 

क्र.-बक्ष/ेसभाशाखा/२/कावव/ १० /२०१९ 

दिनाक –   २६ / ०८ /२०१९ 


