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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेञीय कायाािय, भोसरी-३९.      

                                                         जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/३१८/२०१८
        दिन ांक-२७/११/२०१८ 
प्रलि, 

मा.---------------------------- 

          सिस्य/सिस्या 

           इ प्रभाग सलमिी 

    पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

भोसरी-३९. 

 

 

                  लवषय- पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची  

                            मालसक सभा  शुक्रवार दिनािंक ०७/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा.  

                               आयोलजि केिबेाबि. 

 

 

महोिय / महोिया, 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची मालसक सभा  शुक्रवार 

दिनािंक ०७/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा. इ क्षेञीय कायााियाचे   “सतं 
ज्ञानेश्वर  हाार ा ” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े सभेस आपण उपलस्िि 

रहावे ही लवनिंिी. 
 

                                                                          

    आपिा लवश्वास,ू        
       

 

         सही/- 

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 – ९ 

  दिनािंक- ०७ / १२/२०१८ रोजी                         वळे- सकाळी ११.०० वाजिा 

  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची मालसक सभा शकु्रवार दिनािंक 

०७/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा. वाजिा इ क्षेञीय कायााियािीि सिंि ज्ञानशे्वर  

महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े  सभेि खािीि कामकाज होईि. 

             अ) दिनािंक ०२/११/२०१८ रोजी झािेल्या सभेचा (कायाक्रमपलिका ८)  

                  सभावृत्ािंि कायम करणे.              

लवषय क्र.१) प्रभाग क्र.५ मिीि सखुबाई उद्यानाजवळीि शौचािय, पैसे द्या व वापरा या 

ित्वावर िणेेबाबि. स्िापत्य लवभागाकडीि पि क्र. इ/स्िा/कालव/१११५/ 

२०१८, दिनािंक २३/१०/२०१८ च े पि. प्रभाग क्र.५ मिीि सखुबाई 

उद्यानाजवळीि शौचािय इमारि पैसे द्या व वापरा ित्वावर मे.सुलविा 

इिंिरनॅशनि सोशि सर्व्हीस ऑगानायझेशन या सिंस्िेस िखेभाि िरुुस्िीसाठी 

िणेेबाबि मा.क्षेिीय अलिकारी इ क्षेिीय कायाािय यािंनी लशफारस केिी आह े

िरी सिर शौचािय मे.सुलविा इिंिरनशॅनि सोशि सर्व्हीस ऑगानायझेशन या 

सिंस्िेस िखेभाि िरुुस्िीसाठी ३० वषे िणेकेामी मा. इ प्रभाग सलमिीची 

प्रशासकीय मान्यिा घेण्याकामी सिर लवषय मा. इ प्रभाग सलमिीपुढे 

मान्यिेकामी ठेवण्याि येि आह.े  

लवषय क्र.२) प्रभाग क्रमािंक ५ मिीि बॅडपमिंिन हॉििा कै. सु.ना.बारसे नामकरण करण ेबाबि 

दिनािंक०७/१२/२०१७ चे पिान्वये इ क्षेिीय (प्रभाग सलमिी) मालसक सभेि 

दिनािंक ०७/१२/२०१७ रोजी ऐनवेळचा लवषय मा.अध्यक्ष यािंच े मान्यिेने 

िाखि करुन घेण्याि आिा होिा. सिरचे सभेि प्रभाग क्र.०५ मिीि बॅडपमिंिन 

हॉििा कै. सु.ना.बारसे बॅडपमिंिन हॉि असे नामकरण करण्याबाबि ठराव 

क्रमािंक २१ दिनािंक ०७/१२/२०१७ अन्वये मिंजूर करण्याि आिा आह.े सिरचा 

ठराव दिनािंक ०४/०१/२०१८ च ेमालसक सभेि कायम करण्याि आिा आह.े  

ििालप प्रभाग क्र.०५ अ चे नगरसेवक श्री.सागर बाळासाहबे गवळी यािंनी 

दिनािंक ०७/०२/२०१८ चे पिान्वय ेसिरच ेबॅडपमिंिन हॉिचे नावाि फेरबिि 

करावयाचा असिेने नाव िणे्याची अिंमिबजावणी करण्याि येऊ नये अस े

कळलविे आह.े महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयमािीि प्रकरण २ चे १ (र) 

अन्वये महानगरपालिकेने पाटरि केिेल्या कोणत्याही ठरावाि िो पाटरि 

झाल्यानिंिर िीन (३)  मलहन्याचे आि फेरबिि करिा येणार नाही ककिं वा िो 

रद्द करिा येणार नाही. माि अशा ठरावाि एकूण पालिका सिस्यािंपैकी कमीि 

कमी एक  लििीयािंश  (१/२)  पालिका सिस्यािंनी ककिं वा कोणत्याही लववक्षीि 

बाबिीि या अलिलनयमान्वये आवश्यक असेि अलिक सिंख्ये इिक्या सिस्यािंनी 

पाठठिंबा दििेल्या आलण सभेि सिंमि झािेल्या ठरावाने फेरबिि करिा येईि. 

ककिं वा िो रद्द करिा येईि. खिंड (ह) मिीि आवश्यक गोष्टी पणुा करुन अशा 

सभेची नोिीस िणे्याि आिी असिी पालहजे. आलण अशा नोिीशीि ज्या  
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 ठरावाि अशा सभेि फेरबिि करण्याचे ककिं वा िो रद्द करण्याचे योजीिे असेि 

िो ठराव आलण अशा ठरावाि फेरबिि करण्यासाठी असिेिी सूचना ककिं वा 

प्रस्िाव पणुापण े नमिू केिा पाहीजे. सिर लवषयाबाबि लनयमािीन 

कायावाहीसाठी  सभेपुढ ेठेवण्याि यावे. सिर लवषयाबाबि लनणाय घणेे. 

लवषय क्र.३)  मा.सागर बाळासाहबे गवळी, नगरसिस्य यािंचे दिनािंक २६/११/२०१८ रोजीच े

पि.पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीच्या मालसक सभेमध्ये 

ठराव क्रमािंक २१ दिनािंक ७/१२/२०१७ रोजीच्या नामकरणाचा ठराव रद्द 

करुन प्रभाग क्रमािंक ५ येिीि बॅडपमिंिन हॉििा कै. शिंकर परशरुाम गवळी यािंचे  

                   नामकरण करणेि यावे.   सिरची जागा गवळी कुिुिंलबयािंनी दििेिी आह.े   िरी   

                   स्िालनक भूलमपुिािंना  न्याय िणे्याच्या भावनेने त्यािंनी दििेल्या जागेबद्दि  ऋण  

                   व्यक्त करुन सिर बॅडलमिन  हॉििा कै. शिंकर परशरुाम गवळी  यािंचे  नामकरण      

                   करण्याि यावे.   सिरचा ठराव मिंजूर करुन  सभावतृ्ािंि कायम होणेची वाि  न  

                   पाहिा ठरावाप्रमाणे कायावाही करण्याि यावी. 

 

 

 

मा.सभापिी यािंचे मान्यिेने ऐनवेळचे लवषय घेणे.       

                                                                                                सही/- 

       प्रशासन अलिकारी ििा  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका                                                       सलचव (सभाशाखा) 

इ क्षेञीय कायाािय, भोसरी-३९                    इ प्रभाग सलमिी 

जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/३१८/२०१८                                             भोसरी, पुण-े३९   

दिनाांक-  २७/११/२०१८  

 


