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            पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

                                                          इ क्षेञीय कायाािय, भोसरी-३९ 

                                                          जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/२३/२०१५ 

                                                          दि.   २८/०१ /२०१५  

प्रलि, 

मा.---------------------------- 

         सिस्य/सिस्या 

         इ प्रभाग सलमिी 

 

  

           लवषय- पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी  

                     मालसक सभा  बधुवार दिनाांक ०४/ ०२ /२०१५ रोजी ि.ु ३.०० 

                     वाजिा आयोलजि केिबेाबि. 

 

 

 

महोिय / महोिया, 

 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी मालसक सभा 

बुधवार दिनाांक ०४/ ०२ /२०१५ रोजी ि.ु ३.०० वाजिा इ क्षेञीय कायााियािें 

“                  ” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े सभेस 

आिंण उिंलस्िि रहावे ही लवनांिी. 

 

 
 

                                                                       आिंिा लवश्वास,ू   
      
       

                -                                                                                     
प्रशासन अलधकारी ििा  

                                                                   सलिंव (सभाशाखा) 

                                                                     इ प्रभाग सलमिी 

  

 

 

प्रि- १. सवा सांबांलधि शाखाप्रमुख     

      २. कायााियीन नोटीस बोडा 
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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग सलमिी 

कायािंलञका क्रमाांक - ११ 
 

 

दिनाांक-  ०४/ ०२ /२०१५ रोजी                  ििुंारी ३.०० वाजिा 
      

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी मालसक सभा बुधवार दिनाांक          

०४/ ०२/२०१५ रोजी ििुंारी ३.०० वाजिा इ क्षेञीय कायााियािीि  “                  ” 
सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े सभेि खािीिप्रमाणे कामकाज होईि. 

 

अ) दिनाांक ०७/१/२०१५               १७ १ २०१५ रोजी झािेल्या सभिेंा       

    (कायाक्रमिंलिका क्र. १०)  सभावृत्ाांि कायम करणे. 
 

 

लवषय क्र. १ पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंलिकेच्या इ क्षेिीय कायााियाच्या कायाक्षेिाि प्रभाग क्र. ६,७ व २९ ि े

३६ असे एकूण १० प्रभागािंा समावेश आह.े मा. सवोच्च न्यायाियाच्या दिनाांक ९ सप्टेंबर 

२०१३च्या आिशेानुसार राज्याच्या नागरी भागािीि फेरीवाल्याांच्या सांिभााि    राष्ट्रीय फेरीवािा 

धोरण २००९ िागू करणेच्या िषृ्टीने आवश्यक िी कायावाही/उिंाययोजना करणे सांबांधी आिशे 

दििेिे आहिे.त्याप्रमाणे कें द्रशासन राष्ट्रीय फेरीवािा धोरण २००९ िागू करण्याच्या िषृ्टीन े

आवश्यक िी कायावाही/उिंाययोजना करणे सांिभााि महाराष्ट्र शासन नगर लवकास लवभाग शासन 

लनणाय क्र.राकेधो/२०१३/िंक्र.३९/नलव/ ३४२९/ १०/२०१३ अन्वये कळलविे आह.े मा.कायाकारी 

अलभयांिा स्िािंत्य इ क्षेिीय कायाािय याांनी उिंरोक्त प्रभागामध्ये हॉकसा झोन लनलिि केिे आह.े 

मा.सहा.आयुक्त, भूलम आलण पजिगी लवभाग याांिंेकडीि जा.क्र. भलुज/१/कालव/ २९३/ २०१४ 

दिनाांक १७/११/२०१४ अन्वये झोन लनलििी सांिभााि मा.प्रभाग सलमिीिंी मान्यिा घेणेबाबि 

कळलविे आह.े इ क्षेिीय कायााियाच्या कायाक्षेिाि प्रस्िालवि हॉकसा झोन लनलििीस मान्यिा 

िणेेबाबि.           

 

------ 

 

मा.सभािंिी याांिंे मान्यिेन ेऐनवेळिंे लवषय घेणे. 

 

 

 

 

              - 
                                                                       प्रशासन अलधकारी ििा  

                                                                        सलिंव (सभाशाखा) 

                                                                          इ प्रभाग सलमिी 

 

जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/२३/२०१५ 

दि.  २८/०१/२०१५  

 

 


