
 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेत्रीय कायाािय, थेरगाव-३३ 

गक्षेका/४/कालव / ८४ /२०१८ 

दिनािंक :  २५ /१०/२०१८ 

प्रलि, 

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

सिस्य/ सिस्या, ग प्रभाग सलमिी 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

थेरगाव, पुणे-४११०३३ 

 

  लवषय: पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा 

                           शलनवार दि. ३/११/२०१८ रोजी आयोलजि केिेबाबि. 

 

महोिय / महोिया, 

 

  पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या मा.ग प्रभाग सलमिीच्या मालसक सभचे े लनयोलजि दिवशी 

दिवाळीसण असल्यान े मा.ग प्रभाग  अध्यक्ष  यािंच े सचुननेसुार मा.ग प्रभाग सलमिी मालसक सभा  शलनवार 

दिनािंक ३/११/२०१८ 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) 

गप्रभागसलमिी 

 

 

 

प्रि – सवा सिंबिंलिि शाखाप्रमुख व शाखालिकारी 

 

 

 



 

 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग सलमिी 

कायापलत्रका क्रमािंक ८ 
 

दिनािंक : ३/११/२०१८     वेळ: सकाळी ११.०० वाजिा 

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

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा  शलनवार दिनािंक 

३/११/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा ग क्षेत्रीय कायााियािीि “ ग्रामिवैि बापुजी बुवा 

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

 

 

दि. १/१०/२०१८ च ेमालसक सभेचा सभावृत्ािंि ( कायाक्रमपलत्रका क्र. ७) कायम करणे. 

 

लवषय क्रमािंक १) मा.नगरसलचव यािंचेकडीि पत्र क्र.नस/०४/कालव/६२२/२०१८ दिनािंक २१/०९/२०१८ चे  

                       पत्रानुसार पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेिीि मा.प्रभाग सलमिी नामलनिलेशि सिस्य  

                       यािंना पुरलवण्याि येणा-या सुलविािंपैकी आयडेंटििी काडा, लहहलजिींग काडा, लशफारस पत्र,  

                       िेिरपॅड इ. सुलविा उपिब्ि करुन िणेेस मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक २) मा.क्षेलत्रय अलिकारी ग प्रभाग यािंचे पत्र क्र.गक्षे/०२/कालव/५११/२०१८ दिनािंक  

१८/०९/२०१८ चे पत्रानुसार पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या ग क्षेलत्रय कायाक्षेत्रािीि 

एकुण ६४४ फेरीवाल्यािंचे सहहके्षण झािेिे आह.े  त्यापैकी बायोमॅटिक झािेल्या फेरीवाल्यािंची 

सिंख्या २८४ इिकी आह.े  बायोमॅटिक झािेल्या फेरीवाल्यािंपैकी २०६ फेरीवाल्यािंना फेरीवािा 

नोंिणी प्रमाणपत्र वािप करण्याि आिेिे आह.े  जयािंना प्रमाणपत्र वािप करण्याि आिेिे आह,े 

त्यािंना जागा लनश्चीि करणे आवश्यक आह.े 

याबाबि हॉकसा झोन पुन:स्थालपि करणेसाठी क्षलेत्रय अलिकारी यािंचे अध्यक्षिेखािी 

उपसलमिी स्थापन करणेबाबि दि.२७/३/२०१८ रोजीच्या शहर फेरीवािा सलमिी सभेमध्य े

मा.आयुक्त यािंनी सुचलवल्यानुसार हॉकसा झोन ियार करणेसाठी कें द्र व राजयशासन यािंच े

लनयम व मनपाने ियार केिेल्या िोरणानुसार प्रभाग स्िरावर एक उपसलमिी स्थापन 

करण्याि यिे आह.े  िी खािीिप्रमाणे –  

 

प्रभाग हॉकसा झोन फेरीवािा उपसलमिी 

 

१) श्रीम.लस्मिा झगड े– अध्यक्ष – क्षेलत्रय अलिकारी, ग क्षेलत्रय कायाािय 

२) श्री.िवेन्ना गट्िुवार – सिस्य – कायाकारी अलभयिंिा, स्थापत्य, ग क्षेलत्रय कायाािय 

३) श्री.सुलनि भागवानी – सिस्य  - उपअलभयिंिा नगररचना लवभाग 

४) श्री.सलिष मान े– सिस्य – वटरष्ठ पोलिस लनरीक्षक, वाकड 



५) श्री.एस एस घोळवे – सिस्य वाहिुक पोलिस लनरीक्षक, वाकड 

६) श्री.दकशोर म्हसवड े– सिस्य वाहिुक पोलिस लनरीक्षक,पपिंपरी 

७) श्री.हनुमिंि रोकडोबा सरवि े– सिस्य अलिक्रमण लनरीक्षक,अलिक्रमण लवभाग (स्थापत्य) 

८) श्री.एफ डी ए प्रलिलनिी (food & drug administration) (अन्न सुरक्षा प्रशासन) 

९) फेरीवािा सिंघिनचेे सिस्य 

१) श्री. शिंकर लशनगारे – घर क्र.४२१/२ जयोलिबा नगर काळेवाडी पुणे १७ 

२) श्री.लनिेश राजेंद्र जािव – यशोिा कॉिनी, रहािणी फािा, पुणे १७ 

३) श्री.अलमि कुिळे – पपिंपरी पुणे १७ 

सबब उपरोक्त प्रमाणे लनयुक्त केिेल्या सलमिीस मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

 लवषय क्रमािंक ३) मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे यािंचे दिनािंक २२/१०/२०१८ चे पत्रानसुार शहरामध्ये माजी  

  नगरसिस्य/नगरसिस्या, स्वीकृि नगरसिस्य यािंचे जनुे झािेिे दिशािशाक फिक  

  काढण्याि आिेि ेआहिे.  प्रभागामध्ये इिरत्र कचरा िाकण्याचे टठकाणावर सिर  

  फिकािंची िरुुस्िी करुन त्यावर कचरा न िाकण्याचे लवनिंिी फिक बसलवण्यास मान्यिा  

  िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक ४) मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे यािंचे दिनािंक २२/१०/२०१८ चे पत्रानसुार पपिंपरी येथीि  

                      पवनेश्वर मिंदिराजवळ १५ मीिर व १८ मीिर डी.पी एकत्र येऊन सिर टठकाणी चौक ियार  

                     होणार आह.े  सिर चौकास कै.साथी िामुआण्णा कुिळे  (मा.सरपिंच) असे नामकरण  

                     करण्यास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे 

 

टिप –  (मा.अध्यक्ष  यािंच ेआिशेानसुार सवा शाखालिकारी यािंनी त्यािंच्याशी सिंबिंलिि उपरोक्त लवषयािंची  

         सलवस्िर मालहिी/टिपण ियार करुन मालसक सभचे ेवळेी उपलस्थि रहाव.े) 

 

 

     प्रशासन अलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

ग प्रभाग सलमिी 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेलत्रय कायाािय, थरेगाव ३३ 

क्र.गक्षेका/कालव/४/८४ /२०१८ 

दिनािंक    २५ /१०/२०१८     

  


