
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

                                                                           ग क्षेत्रीय कायाािय, थेरगाव - ३३ 

गक्षेका/  ४  / कालव / २८ /२०१९ 

दिनािंक : २६/०६/२०१९  

प्रलि, 

मा. - - - -  - - - - - - - - - - - - -   

सिस्य/ सिस्या, ग प्रभाग सलमिी 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

थेरगाव, पुणे-४११०३३ 

 

            लवषय: पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा  

                                    सोमवार  दि.५/८/२०१९ रोजी आयोलजि केिेबाबि.  

 

महोिय / महोिया, 

 

           पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या मा.ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा सोमवार 

दिनािंक  ५/०८/२०१९ रोजी  सकाळी ११.०० वाजिा ग क्षेत्रीय कायााियािीि  “ ग्रामिवैि बापुजी बुवा 

सभागृह ”  येथे आयोलजि करणेि आिी आह.े सोबि सभेची कायापलत्रका जोडिी आह.े   सभेस आपण 

उपलस्थि रहाव ेही लवनिंिी.    

 

आपिा लवश्वास ू

 

 

प्रशासन अलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

ग प्रभाग सलमिी 

 

 

 

प्रि – सवा सिंबिंलिि शाखाप्रमुख व शाखालिकारी 

 

 

 

 

 

 



 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग सलमिी 

कायापलत्रका क्रमािंक ४  
 

दिनािंक: ५/०८/२०१९       वेळ:  सकाळी  ११.०० वाजिा 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा सोमवार दिनािंक 

५/०८/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा ग क्षेत्रीय कायााियािीि “ ग्रामिवैि बापुजी बुवा 

सभागृह ”   येथे आयोलजि करणेि आिी आह.े सिर सभिे खािीिप्रमाणे कामकाज होईि. 

 
 

दि.८ /०७/२०१९ रोजीच ेमालसक सभचेा सभावृत्ािंि ( कायाक्रम पलत्रका क्र.३  ) कायम करणे. 

 

लवषय क्रमािंक १) मा.माया बारणे यािंचे दिनािंक १७/६/२०१९ चे पत्रानुसार मौजे थेरगाव सवे निं.१४/२  

                      जयभवानी नगर सिर भागािीि वाढिी रहिारी िक्षाि घेिा ९ मीटर रस्िा करण्यास  

                      महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयम मिीि किम २०५ अन्वये मान्यिा िणेे कामी व  

                      सुचना व हरकिी अिंलिम लनणाय घेणेकामी सिरचा लवषय पुढीि कारवाई करण्याकरीिा व  

                      शासनािा सिर प्रस्िाव सािर करण्यास माननीय आयुक्त यािंना अलिकार प्रिान करण्यास  

                      मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक २) मा.सिंदिप वाघेरे यािंचे दिनािंक ८/०७/२०१९ च ेपत्रानुसार  पपिंपरी प्रभाग क्र.२१ मिीि  

गिंगवा चौक (नवमहाराष्ट्र लवद्याियामागे) येथे सावाजलनक शौचाियाची  िरुावस्था    

झािेिी असुन सिर ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरिे आह.े  त्यामुळे पठरसरािीि     

नागठरक हरैाण झािे असनु नागठरक सिरचे शौचािय पाडण्याची लवनिंिी करीि आहिे.      

पठरसरािीि बहुिािंश नागठरकािंनी वैयलक्तक शौचािय बािंिुन घेििेिी आहिे.  िरी सिर    

लवषयास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

लवषय क्रमािंक ३)  मा.सुलनिा िापकीर यािंच ेदि.८/७/२०१९ च ेपत्रानुसार मौजे रहाटणी येथीि  

 स.न.६७,६८,६९ व ७१ या पठरसरािीि रस्िे किम २०५ अन्वये घोलषि करणेि याव.े     

 मौजे रहाटणी येथीि पुढीिप्रमाणे नागठरकािंच े सोयीचे िषृ्टीने आवश्यक असिेने ि े

महाराष्ट्र महापालिका अलिलनयमाचे किम २०५ अन्वये घो लषि करणेि यावा, िसचे  

          १) स.निं.७१,७२ मिीि १२.०० मी व ९.०० मी.डी.पी रस्त्याचे जिंक्शन   पासुन पुवेस   

              १८.०० मी.डी.पी रस्त्यापयंि. 

          २)स.न.६८ मिीि NON.D.P ७.५० मी.रस्त्यापासुन ६.०० मी. मोरया कॉिनीिीि  

             बिकवड ेचाळ व त्यापुढे िलक्षणेस. 

               ३)स.निं.५९ मिीि पुवा – पलिम १२.०० मी डी पी रस्त्यापासुन उत्रेकड ेजाणारा व  



                   िेथुन पुढे यश कॉिनी स.न.६६,६७ च्या हद्दीवर पिीमेकड ेजाण्यासािी ६.००    

                   मी.रस्त्याची आवश्यकिा असिेने सिरचे रस्िे महाराष्ट्र महापालिका अलिलनयमाचे   

                   किम २०५ अन्वये घोलषि करणेस मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक ४) मा.सलचन भोसिे यािंनी दि.१५/२/२०१९ रोजी मा.आयुक्त यािंना दििेिे पत्रान्वये ,  

मा.कायाकारी अलभयिंिा, स्थापत्य(बी.आर.टी.एस) यािंचे दि.२०/०७/२०१९ चे पत्रानसुार 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका हद्दीिीि सािंगवी िे दकवळे यािरम्यान उभारण्याि  

आिेल्या बीआरटी मागाािा श्री छत्रपिी लशवाजी महाराज यािंचे नाव िणे्याि यावे.  

शहराच्या लवकासाच े नाव िौकीक करणारा हा मागा असुन या मागाािा श्री. छत्रपिी 

लशवाजी महाराज बीआरटी मागा असे नाव िणे्याने या शहराचे नाव िौकीक होईि िसचे 

शहरािीि सवा नागठरकािंसािी ही बाब अलभमानास्पि िरेि, िरी सिर बीआरटी मागाािा 

श्री छत्रपिी लशवाजी महाराज बीआरटी मागा अस ेनाव िणे्यास मान्यिा िणेेबाबि लवचार 

करणे. 

 

 

 

                                                                                           प्रशासन अलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

ग प्रभाग सलमिी  

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेत्रीय कायाािय, थेरगाव -३३ 

क्र.गक्षेका/कालव/४/३५/२०१९ 

दिनािंक  -  २९/७/२०१९     



  

  

  

 


