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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेञीय कायाािय, भोसरी-३९.      

                                                         जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/२५९/२०१८ 

                 दिन ांक- २५/०९ /२०१८ 
प्रलि, 

मा.---------------------------- 

          सिस्य/सिस्या 

           इ प्रभाग सलमिी 

    पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

भोसरी-३९. 

 

 

            लवषय- पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची  

                             मालसक सभा  शुक्रवार दिनािंक ०५/१०/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा.  

                                आयोलजि केिबेाबि. 

 

 

महोिय / महोिया, 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची मालसक सभा  

शुक्रवार दिनािंक ०५/१०/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा. इ क्षेञीय कायााियाचे        

“सतं ज्ञानेश्वर महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े सभेस आपण 

उपलस्िि रहावे ही लवनिंिी. 
 

                                                                          

    आपिा लवश्वास,ू        
       

 
 

प्रशासन अलिकारी ििा  

                                                                सलचव (सभाशाखा) 

                                                                 इ प्रभाग सलमिी 

                        भोसरी, पुण-े३९   

प्रि-    १. सवा सिंबिंलिि शाखाप्रमुख   

             मालसक सभचेे वेळी आपिे लवभागाशी सिंबिंिीि लवषयाबाबि     

             सलवस्िर टिपण/मालहिीसह उपलस्िि राहावे. 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ प्रभाग सलमिी 

कायापलञका क्रमािंक – ०७ 

 

  दिनािंक- ०५ / १०/२०१८ रोजी                         वळे- सकाळी ११.०० वाजिा 

  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची मालसक सभा शकु्रवार 

दिनािंक ०५/१०/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा. वाजिा इ क्षेञीय कायााियािीि       

सिंि ज्ञानशे्वर  महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े  सभेि खािीि 

कामकाज होईि. 

 

      अ) दिनािंक ०३/०८/२०१८ रोजी झािेल्या सभेचा (कायाक्रमपलिका ५)  

           सभावृत्ािंि कायम करणे. 

 

लवषय क्र.१) सौ.लभमािाई पोपि फुगे यािंचेकडीि दिनािंक २९/०८/२०१८ चे पि. भोसरी 

                  गावठाणमिीि लवठ्ठि मिंिीराजवळ पुरुषािंसाठी सावाजलनक मुिारी बािंिण े

                  बाबिचा लवषय प्रभाग सलमिीच्या मालसक सभेमध्ये मान्यिेकामी ठेवण्यात 

                  येि आह.े  

लवषय क्र.२) मा.प्रभाग सलमिी स्वीकृि सिस्य यािंना द्यावयाच्या सुलविािंबाबि. नगरसचिव  

                  चवभागाकडील पत्र क्र.नस/०४/कालव/६२२/२०१८, दि.२१/०९/२०१८ च ेपत्र 

                  मा.प्रभाग सलमिी नामलनिशेीि सिस्य यािंना आयडेिीिी काडा, लहहजीिींग काडा, 

                  लशफारस पि, िेिरहडे इत्यािी सुलविा उपिब्ि करुन द्यावयाच्या झाल्यास  

                  याकामी मा.प्रभाग सलमिी सभचेी मान्यिा घेऊन या लवभागास सत्वर   

                  कळलवणेि यावे. जेणेकरुन त्यानुसार मा.लविी सलमिी  माफा ि मा. महापाचलका 

                  सभेच्या मान्यिेने िोरण लनलिि करणेकामी पुढीि कायावाही करणे सोईचे  

                  होईि. 

लवषय क्र.३) इ क्षेिीय कायााियाकडीि पि क्र.इक्षेका/३/कालव/ ३९५/२०१८, दि.१८/९/२०१८  

                  चे फेरीवािा क्षेि लनलििीबाबि. दिनािंक ७/९/२०१८ रोजीच्या आढावा बठैकी- 

                  मध्ये मा.आयुक्त सो.यािंनी हॉकसा झोन फेरीवािा उपसलमिी स्िापन करण ेव  

                  फेरीवािा झोन लनलिि करणेबाबि सुचना दिल्या आहिे. त्यानुसार इ क्षेिीय  

                  कायााियाच्या कायाक्षेिािीि लनलिि केिेिे फेरीवािा क्षेिािंची पाहणी दिनािंक  

                  १४/०९/२०१८ रोजी स्िापन केिेल्या उपसलमिी सिस्या समवेि करण्याि येऊन  

                  हॉकसा झोन व नो हॉकसा झोन याबाबिचे मालहिी सोबि जोडण्याि आिेिी िरी  

                  सिरचा लवषय इ प्रभाग सलमिीपुढे मान्यिेकामी ठेवणिे येि आह.े          
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 
                  इ क्षेिीय कायाािय भोसरी पुणे-३९. 

  फेरीवािे / पिलवके्रिे/हॉकसाबाबि िपशीि 

अ.क्रिं  िपशीि आकडवेारी शेरा 

१. सहहके्षण झाििे ेएकुण फेरीवािे/पिलवके्रिे/हॉकसा १०४९  

२. पाि/ फेरीवाि/ेपिलवके्रिे/हॉकसा ८८६  

३. अपाि फेरीवािे/पिलवके्रिे/हॉकसा १६३  

४. बायोमेट्रीक नोंिणी पुणा झािेि ेफेरीवािे /पिलवके्रिे/हॉकसा ६०७  

५. प्रमाणपि /ओळखपि दििेि ेफेरीवािे/पिलवके्रिे/हॉकसा ५१८  

६. लस्िर हॉकसा सिंख्या ६८६  

७. अलस्िर हॉकसा सिंख्या २००  

 लनलिि केिेिा फेरीवािा क्षिे   

जुना प्रभाग क्रिं  नवीन प्रभाग 

क्रिं  

लनलिि फेरीवािा क्षिे  हॉकसा एकुण 

जागा 

 ६ मोशी  ३ च-होिी 

मोशी 

१.मोशी चौकािीि भाजी मिंडई हिलवण्यासाठी 

जवळची जागा ( प्रस्िावीि) सिंख्या – ५० 

 
 
 
 

४ 

७ च-होिी ३ 

च-होिी मोशी 

१.च-होिी चौक िे च-होिी फािा िफनभुमी 

िे भुजबळ हॉिेि जवळ सिंख्या – १० 

२.च-होिी चौक िे काळजेवाडी रस्िा डावी 

बाजू सिंख्या – १० 

२.च-होिी चौक िे काळजेवाडी रस्िा उजवी 

बाजू सिंख्या – २२ 

३१दिघी ४दिघी 

बोपखेि 

१.पवळी रस्िा बीयु भिंडारी रो हाउस जवळ सिंख्या- ४९ 

२.साविंि नगर  सिंख्या – २५ 

३.कृष्णानगर रस्िा सिंख्या – २० 

४.पवळी रस्िा,बािाजी रेलसडेंसी जवळ डावी बाजू   

   सिंख्या – २० 

 
 

४ 

३२ सॅन्डलवक 

कॉिनी 

५ गवळीनगर १.डॉ बाबासाहबे आिंबेडकर उियान बाहरे सिंख्या – ४ 

२.सिंि िुकारामनगर पाण्याच्यािाकी जवळ सिंख्या- ९ 

 
 

२ ३३ 

गवळीनगर 

५ गवळीनगर जागा उपिब्ि नसल्यान ेदफरिा फेरीवािा क्षेि 

३४ 

गहहाणेवस्िी 

७ भोसरी 

गावठाण 

१.गहहाणे वस्िी भोसरी बॅडलमिन हॉि जवळ सिंख्या – ५२  
 

३ ३५ भोसरी 

गावठाण 

७ भोसरी 

गावठाण 

१.कै.अकुिं शराव िािंडगे नाियगृह िे स.ेनिं १ नािा पयाि         

( उजवी बाजू ) सिंख्या – १२० 

२. कै.अकुिं शराव िािंडगे नाियगृह िे स.ेनिं १ नािा पयाि        

( डावी बाजू ) सिंख्या – १२० 
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           पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 
                  इ क्षेिीय कायाािय भोसरी पुणे-३९. 

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

        

जावक क्र. इक्षेका/३/कालव /३१४/२०१८.        दिनािंक -०५/०९/२०१८. 

 

          लवषय – हॉकसा झोन पनुा:स्िालपि करणसेाठी उपसलमिीची लनयुक्ती करणबेाबि... 

         सिंिभा – दिनािंक २७/०३/२०१८ रोजीचा शहर फेरीवािा सलमिी बैठक सभावृत्ाि. 

आिेश, 

 उपरोक्त लवषयान्वये दिनािंक २७/०३/२०१८ रोजीच्या शहर फेरीवािा सलमिी बैठकीमध्ये हॉकसा झोन 

पुना:स्िालपि करणेसाठी उपसलमिीची स्िापना करणेबाबि सूचना िेणेि आिेल्या आहिे. त्यानुसार सलमिी 

स्िापन करिाना खािीिप्रमाणे सिस्यािंची नेमणूक करण्याि आिेिी आह.े 

अ.क्र. सिस्य नािंव 

१ प्रभाग फेरीवािा उपसलमिी अध्यक्ष ििा  

के्षिीय अलिकारी 

श्री.श्रीलनवास रामचिंद्र िािंगि 

२ सिंबिंलिि के्षिीय कायााियाकडीि स्िापत्य           

लवभागाचे कायाकारी अलभयिंिा 

श्री.जीवन गायकवाड 

३ उपसिंचािक नगररचना यािंनी नेमिेिा  

नगररचना लवभागाचा प्रलिलनिी 

श्री.सिंिशे खडिरे 

४ वाहिूक शाख्िीि पोिीस लनरीक्षक  पोिीस इन्सपेक्िर 

५ एफ.डी.ए..प्रलिलनिी फुड इन्सपेक्िर 

६ मुख्य कायााियाचे अलिक्रमण पिकािीि सिस्य श्री.सुरेश रामचिंद्र कोंढरे 

७ ३ अशासकीय सिस्य/शहर फेरीवािा सिस्य             १.शोभा पशिंिे 

            २. साडेकर दकरण श्रीिर 

            ३.शब्बीर महमिंि इनामिार 

उपरोक्तप्रमाणे इ प्रभाग फेरीवािा उपसलमिीची प्रभाग अलिकारी यािंचे अध्यक्षिेखािी स्िापन करणेि आिेिी 

आह.े 

        मा.सभापिी यािंचे मान्यिेने ऐनवेळचे लवषय घेणे.    

   प्रशासन अलिकारी ििा  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका                                                     सलचव (सभाशाखा) 

इ क्षञेीय कायाािय, भोसरी-३९               इ प्रभाग सलमिी 

जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/२५९ /२०१८                                           भोसरी, पुण-े३९   

दिनाांक- २५/०८/२०१८  


