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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - २ 
सभावतृ्ािंत 

 

 दिनािंक -  १८/६/२०१९                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा मंगळवार दि.१८/६/२०१९ 
रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापजुी बवुा सभागहृ”  र्ेथे आर्ोजीत 

करणेत आिी होती सिर सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्थत होते. 

 

१. मा.बारणे अर्चना तानाजी –  सभापती 

२. मा.पवार मननषा प्रमोि 

३. मा.अलभषेक गोपविंि बारणे 

४. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

५. मा.लनिेश लहरामण बारण े

६. मा.सलवता बाळकृष्ण खुळे 

७. मा.सिंदिप कालशनाथ गाड े       -      लस्वकृत सिस्र् 

८. मा.लवनोि हनुमिंत तापकीर       -     लस्वकृत सिस्र् 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

              श्रीमती लस्मता झगड े – सहा.आर्ुक्त तथा क्षलेिर् अलिकारी, श्री.कोळप एस डी – प्रशासन 

अलिकारी श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, श्रीमती अमृता िागु -  िेखालिकारी, श्री.अघाव – 

कार्ाािर् अलिक्षक, श्री.एस.डी.पनिंबाळकर – आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.िवेन्ना गट्टुवार – कार्ाकारी अलभर्िंता 

(स्थापत्र्), श्री.अतुि जोशी – कलनष्ठ अलभर्िंता स्थापत्र्, श्री.बाबासाहबे गिबिे - कार्ाकारी 

अलभर्िंता,लवद्युत, श्री.मोने उमेश – उपअलभर्िंता,जिलन:सारण, श्री.बोरसे एम डी, श्री.रोकड े जर्विंत, 

श्रीमती गोखिे एस एन – कलनष्ठ अलभर्िंता, पाणीपुरवठा श्री सलतष तार्ड–े कलनष्ठ अलभर्िंता,लवद्युत, 

श्री.पी.पी.पाटीि – कार्ाकारी अलभर्िंता, जिलन:सारण, श्री.बिंडगर एस बी – कलनष्ठ 

अलभर्िंता,जिलन:सारण, श्रीम.सानप ए.व्ही, श्री.कोरेवार, श्री.गजपुरे व्ही पी, किाि आर् के – कलनष्ठ 

अलभर्िंता,स्थापत्र्, श्री.जे व्ही पटेि – सहाय्र्क उद्यान अलिक्षक, श्री.किम सी.टी – मुख्र्ाध्र्ापक, 

माध्र्लमक लवद्यािर्, थरेगाव इ. कमाचारी उपलस्थत होत.े  

 ----- 
          

 

सवा सन्मा.सिस्र् व अलिकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा सुरवात  करणेत आिी. 

 

        मा.अचानाताई बारणे र्ािंची ग प्रभाग सलमतीचे सभापती पिी लनवड झाल्र्ाने ग प्रभाग सलमती तरे् 

त्र्ािंचे स्वागत करण्र्ात आिे. 
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१) दि. ५/३/२०१९ च ेमालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रम पलिका क्र. १३ ) कार्म करणेत र्ते 

आह.े 

२) दि.९/५/२०१९ (मा.सभापती लनवड) लवशेष सभेचा सभावृत्ािंत (कार्ाक्रम पलिका क्र.१) कार्म 

करणेत र्ते आह.े  
 

 

   सिर सभे िरम्र्ान मा.नगरसिस्र्ािंनी पावसाळर्ापुवीचे लनर्ोजनालवषर्ी लवचारणा केिी    

   असता, मा.प्रभाग अलिकारी र्ािंनी  मागीि पावसाळर्ात आिेल्र्ा अडचणी लवचारात घेता    

   र्ावषी पावसाळर्ापुवीचे आवश्र्क ते कामकाज करणेत आिेिे असल्र्ाचे सािंलगति.े  तसचे   

   र्ािंसिभाात काही भागािंमध्र्े िोन वेळा कार्ावाही करणेत आिेिी असनु २४ तास आपत्ी  

   लवभाग कार्ारत  आह ेअसे सािंगण्र्ात आिे. 

 

    प्रभागात सुरु असिेल्र्ा ड्रनेेजच्र्ा कामािंमुळे तसचे अमृत र्ोजनचे्र्ा कामािंमुळे रस्त्र्ािंवर  

    पडिेिा राडारोडा पावसाळर्ापुवी िवकरात िवकर उचिण्र्ात र्ावा अशी सुचना      

    िणे्र्ात आिी. 

 

  र्ाव्यलतरीक्त ग क्षेलिर् कार्ाािर्ातीि आरोग्र् लवभागान ेआठही प्रभागामध्र्े प्रशासकीर्       

  शुल्क वसुिी व प्िास्टीक बिंिी ििंड वसुिी र्ासिंिभाात उत्म कामलगरी केल्र्ामुळे मा. प्रभाग  

  सलमती  तरे् आरोग्र् लवभागाचा सत्कार करण्र्ात आिा. 

 
 

सिर बैठकीिरम्र्ान नेमुन िणे्र्ात आिेल्र्ा कामकाजाचा आढावा पुढीि बैठकीमध्र्े घेण्र्ात र्ेईि अस ेसािंगनु 

सवाांचे आभार मानुन मा.सभापती र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे. 

 

 (सलमतीसमोर आिेि ेऐनवळेेचे लवषर् पुढीि मालसक सलमती सभेमध्र्े िाखि करुन घेणेत र्ेतीि.)  

 

                      

                अध्र्क्ष 

                                                                                               ग प्रभाग सलमती  

                          थरेगाव– ३३.                         

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेिीर् कार्ाािर्, थरेगाव - ३३ 

क्र-गक्षेका/कालव/४/     /२०१९ 
दिनािंक -  २६/०६/२०१९   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी   

                           २/- आपले नवभागाशी संबंनित असणा-या नवषयाबाबत झालेल्या ठरावानुसार ननयमािीन 

कायचवाही करणेत यावी, यासंदभाचत  वेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही. 

 

 

 


