
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमती, पचिंचवड ४११ ०३३ 

कार्यपलिका क्र. ७ 

सभावतृ्ािंत 

(दि.३/१२/२०१९ रोजीची तहकुब सभा) 

दिनािंक :-  ५/१२/२०१९                        वेळ :- सकाळी ११.००  वा. 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा गुरुवार दिनािंक 

५/१२/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वा. ब प्रभाग कार्ायिर्ाचे छिपती लिवाजी महाराज सभागहृामध्र्े 

आर्ोलजत करणेत आिी होती.  प्रस्तुत सभेस खािीिप्रमाणे सन्मा. नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

 

१. मा.करुणा िेखर पचिंचवड े                -     सभापती 

२. मा.बाळासाहबे नामिवे ओव्हाळ        -      सिस्र् 

३. मा.प्रज्ञा महिे खानोिकर    -    सिस्र् 

४. मा.माधुरी कुिकणी उर्य  मोनाताई      -     सिस्र् 

५. मा.सलचन बाजीराव पचिंचवड े  -       सिस्र् 

६. मा.सुरेि लिवाजी भोईर                  -      सिस्र् 

७. मा.अपणाय लनिेि डोके                     -     सिस्र् 

८. मा.अलिनी गजानन पचिंचवड-ेपाटीि   -     सिस्र् 

९. मा.राजेंद्र तानाजी गावड े                 -      सिस्र् 

१०.मा. लवनोि जर्विंत नढे                    -          सिस्र् 

                      ११.मा.लनता लविास पाडाळे                  -         सिस्र् 

                      १२.मा.उषा दििीप काळे                      -         सिस्र् 

                      १३.मा.सिंतोष अिंकुि कोकणे                   -         सिस्र् 

                      १४.मा.लबभीषण चौधरी                       -         नामलनििेीत सिस्र् 

                      १५.मा.िलेविास पाटीि                        -         नामलनििेीत सिस्र् 

                      १६.मा.लवठ्ठि भोईर                            -         नामलनििेीत सिस्र् 

 

र्ालिवार् खािीि प्रमाणे अलधकारी / कमयचारी उपलस्ित होते. 

 

श्रीमती प्रभावती गाडकेर – प्रभाग अलधकारी, डॉ.अलनि रॉर् – आरोग्र् वैद्यदकर् अलधकारी, 

डॉ.गोर्णे – सहा.आरोग्र् वैद्यदकर् अलधकारी, श्री.िरवड,े श्री.पारोि के.बी (मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक),   

मा.आर.एम.इिंगळे – उपअलभर्िंता स्िापत्र् लवभाग, मा.सी.एन.धानोरकर, उपअलभर्िंता स्िापत्र् लवभाग, 

श्री.एस.एन.िवेकते – कलनष्ठ अलभर्िंता,लवद्युत, श्री. लविास लवठ्ठि घारे, श्री.उमेि सिानिंि मोने – कलनष्ठ 

अलभर्िंता, स्िापत्र्, श्री.नरोटे – उपअलभर्िंता, स्िापत्र्, उद्यान इत्र्ािी.  
 

 



            मा.नगरसेवक श्री.सलचन पचिंचवड ेर्ािंनी खािीिप्रमाणे सुचना मािंडिी 

 

सुचक  - मा.सलचन पचिंचवड े     अनुमोिक – मा. सुरेि भोईर 

 

 दि.१/१२/२०१९ रोजी सार्िंकाळी िापोडी मैिािुध्िीकरण प्िॅन्टचे काम चािु असतािंना २५ रु्ट 

खोि खड्डर्ात पडिेल्र्ा मजुरािा वाचवतािंना मातीचा ढीग पडुन कै.लविाि हनुमिंत जाधव – र्ार्रमन 

र्ािंचे अपघाती लनधन झािेिे आह,े कै.एकनाि बिंडु पाटीि-कार्यकारी अलभर्िंता,लवद्युत र्ािंचे अल्पिा 

आजाराने झािेिे लनधन ,  कै. डॉ.लप्रर्िंका रेड्डी र्ािंच े ििुवैी लनधन तसचे ब क्षेलिर् कार्ायिर्ात कार्यरत 

असणा-र्ा कमयचारी श्रीमती उषा मान ेर्ािंचे पलत कै. अलनि माने र्ािंचेही आजारपणामुळे लनधन झािेि े

आह.े  त्र्ािंना भावपुणय श्रध्िािंजिी वाहणेत आिी. 

सिर सुचना सवायनुमत ेमान्र् झािी. 

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

  

सवयप्रिम मा. सभापती करुणा िेखर पचिंचवड ेर्ािंनी उपलस्ितािंचे स्वागत करुन  सभचेे कामकाजास 

सुरुवात  केिी.   

 

दिन ांक ०५/११/२०१९ रोजीच  सभ वतृ् ांत क्र.६ क यम करणेत आल . 

 

वरील प्रम णे सभेच ेक मक ज झ ले म . करुण  शखेर चचचवड ेय ांनी सवव उपस्थित ांचे 
आभ र म नून सभ  सांपल्य च ेज दिर केले.  

 
 

[करुण  शखेर चचांचवड े] 
सभ पती 

ब प्रभ ग सममती, चचांचवड 
पपांपरी चचांचव मि नगरप मलक , 
ब प्रभ ग क य वलय, चचांचवड ३३ 
ज . क्र. बक्षे/सभ श ख /२/क पव/१९/२०१९. 
दिन ांक :  १७/१२/२०१९           
                                           प्रश सन अचिक री ति  

 सचचव( सभ श ख  ) 
ब प्रभ ग सममती 

प्रत -सवव सांबांचित श ख प्रमुख व श ख चिक री  
       य ांचकेड ेपुढील योग्य त्य  क यवव िीस ठी रव न   



 


