
 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेत्रीय कायाािय, थेरगाव-३३ 

गक्षेका/४/कालव /  ९२ /२०१९ 

दिनािंक :  २/०१/२०१९ 

प्रलि, 

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

सिस्य/ सिस्या, ग प्रभाग सलमिी 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

थेरगाव, पुणे-४११०३३ 

 

  लवषय: पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा 

                           सोमवार दि.  ७/१/२०१९ रोजी आयोलजि केिेबाबि. 

 

महोिय / महोिया, 

 

  पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या मा.ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा  सोमवार दिनािंक   

७/१/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा ग क्षते्रीय कायााियािीि “ग्रामिवैि बापुजी बुवा सभागृह 

” येथे आयोलजि करणेि आिी आह.े सोबि सभेची कायापलत्रका जोडिी आह.े सभसे आपण उपलस्थि रहावे ही 

लवनिंिी. 

 

. 

 

आपिा लवश्वास ू

 

 

प्रशासन अलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

गप्रभागसलमिी 

 

 

 

प्रि – सवा सिंबिंलिि शाखाप्रमुख व शाखालिकारी 

 

 



 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग सलमिी 

कायापलत्रका क्रमािंक १० 
 

दिनािंक :    ७/०१/२०१९     वेळ: सकाळी ११.०० वाजिा 

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

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा   सोमवार दिनािंक    

७/१/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा ग क्षेत्रीय कायााियािीि “ ग्रामिवैि बापुजी बुवा 

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

 

 

दि. ५/१२/२०१८ च ेमालसक सभेचा सभावृत्ािंि ( कायाक्रमपलत्रका क्र. ९) कायम करणे. 

 

लवषय क्रमािंक १) मा.लनकीिा किम यािंचे दिनािंक १९/१२/२०१८ चे पत्रानुसार प्रभाग                     

                      क्र.२१ लमपििंिनगर  पपिंपरी या ठिकाणी सिंिोषी मािा मिंिीरामागे सावाजलनक वाचनािय  

                      बािंिणेि यावे, िरी सिर जागा लह पालिकेच्या मािदकची असुन त्या ठिकाणी वाचनािय व  

                     समोरीि बाजुस लसमेंट कााँदक्रटीकरण करुन िणे्यास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक २) मा.क्षेलत्रय अलिकारी  ग क्षेलत्रय कायाािय यािंचे पत्र क्र.गक्षेका/प्रशा/६/कालव/ ०४ /२०१८  

                     दि.  ०२/०१/२०१८ अन्वये, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका “ग” क्षेलत्रय कायाािय  

                       दिनािंक ०९/०८/२०१७ पासुन नव्यान ेकायाालन्वि झािेि े असुन नलवन प्रभाग रचनेनुसार “ड”  

                       क्षेलत्रय कायााियाकडुन प्रभाग क्र २१ व २७ िसेच “ब” क्षेलत्रय कायााियाकडुन प्रभाग क्र २३ व २४  

                       असे प्रभाग लमळुन “ग” क्षेलत्रय कायााियाची लनर्मािी झािी असुन  या क्षेलत्रय कायााियािंिगाि प्रभाग  

                       क्र २१,२३,२४,२७  या प्रभागािंचा समावेश करण्याि आिेिा आह.े 

उपरोक्त लवषयान्वये मा.आयुक्त साहबे यािंचे िािनाि दि २९/१२/२०१८ रोजी झािेल्या 

बैिकीमध्ये, मा.आयुक्त साहबे यािंचे सुचने नुसार मनपा कायाक्षेत्रािीि शहर ेेरीवािा िोरणाििंगाि  

हॉकसा झोन लनलििी िसेच नो हॉकसा लनलिि करून सिर रस्त्याची नावे ,ठिकाण े घोलषि 

करणेबाबि सुचलवणेि आिेि ेआहिे.  

अ.क्र लनलिि हॉकसा झोन ठिकाण े

०१ पॉवर हाऊस चौक ,नवमहाराष्ट्र शाळे समोर पपिंपरी (वाडा क्र २१) 

०२ िपोवन मिंदिर रस्त्याजवळीि भाजी मिंडई(वाडा क्र २१) 

०३ आझाि लमत्र मिंडळ चौक (वाडा क्र २७) 

०४ कुणाि हॉटेि िे नखािे )साईलप्रिम नगरी(  (वाडा क्र २७) 

०५ रहाटणी ेाटा(वाडा क्र २७) 

०६ श्रीनाथ हौ .सोसा.जवलळि रस्िा )डावी बाजु(  (वाडा क्र २३) 

०७ श्रीनाथ हौ .सोसा.जवलळि रस्िा )उजवी बाजु(  (वाडा क्र २३) 

०८ हनुमान लजम शेजारी थरेगाव गाविाण रस्िा(वाडा क्र २४) 

०९ लशवकॉिनी कमान शेजारी वाकड रस्िा(वाडा क्र २४) 

१० .न २२ मनपा मैिाना जवळ थेरगाव गाविाण रस्िा (वाडा क्र २४) 



११ पखिंवसरा मनपा शाळा िे वाकड रस्िा. ( रद्द - कोटााच्या लनिशेानुसार ) (वाडा क्र २४) 

 

   

िरी  सिरच ेलवषयास मान्यिा िणेेि येि आह.े 

 

 

 

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

         सलवस्िर मालहिी/ठटपण ि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/  ९२  /२०१९ 

दिनािंक  -  २ /१/२०१९     

  

अ.क्र नो हॉकसा झोन ठिकाणे 

०१ काळेवाडी ेाटा िे डािंगे चौक सिंपुणा बी.आर.टी रोड (२४ मीटर रस्िा असि ेकारणामुळे ) 

०२ काळेवाडी ेाटा िे िापकीर चौक  सिंपुणा बी.आर.टी रोड (२४ मीटर रस्िा असिे कारणामुळे ) 

०३ िापकीर चौक िे डी माटा चौक  सिंपुणा बी.आर.टी रोड. (२४ मीटर रस्िा असिे कारणामुळे ) 

०४ डािंगे चौक िे लबिाा हॉलस्पटि चौक सिंपुणा रोड (िवाखाना आलण २४ मीटर रोड असिे कारणामुळे) 

०५ डािंगे चौक यथेीि बाळकृष्ण मिंगि कायााियाकडुन थरेगाव गाविाणाकड े येणारा रस्िा 

कॉनार.(िवाखाना आलण २४ मीटर रोड असिे कारणामुळे) 

०६ पखिंवसरा मनपा शाळा िे वाकड रस्िा.(कोटााच्या लनिशेानुसार ) 

०७ साई चौक पपिंपरी ि ेजायका चहा चौक पपिंपरी (जास्ि रहिारीचा  रस्िा असल्यामुळे ) 

०८ ठरव्हर रोड पपिंपरी कड ेयेणारा रस्िा. ( जास्ि रहिारीचा  रस्िा असल्यामुळे ) 

०९ कराची चौक िे लजजामािा चौक िे जयपहिंि शाळा रोड िे जमिानी चौक लपपिंरी रस्िा. 

(कोटााच्या लनिशेानुसार ) 

१० अशोक लथएटर चौक पपिंपरी .( जास्ि रहिारीचा  रस्िा असल्यामुळे ) 

११ नवमहाराष्ट्र शाळेसमोरीि रस्िा पपिंपरी . (कोटााच्या लनिशेानुसार ) 


