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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - १० 
सभावतृ्ािंत 

 

 

 दिनािंक - ७/१/२०१९                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 
 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा सोमवार 
दि.७/१/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापजुी बवुा 
सभागहृ”  र्ेथ े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभसे खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उपलस्थत होते. 

 

१. मा.बाबासाहबे (बाबा)  लिभवुन   - सभापती 

२. मा.किम लनकीता अजुान 

३. मा.पवार मलनषा प्रमोि 

४. मा.बारणे अचाना तानाजी 

५. मा.अभभषेक गोव िंद बारणे   

६. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारणे 

७. मा.भोसि ेसलचन सुरेश 

८. मा.लनिेश लहरामण बारणे 

९. मा.सलवता बाळकृष्ण खळेु 

१०. मा.चिंद्रकािंत बारकु नखाते 

११. मा.सिंदिप कालशनाथ गाड े       -      लस्वकृत सिस्र् 

१२. मा.गोपाळ कालशनाथ माळेकर -      लस्वकृत सिस्र् 

 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

            श्रीम.लस्मता गिंगाराम झगड े– क्षेलिर् अलिकारी,     श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, 

श्री.ए.के.सुपे  - िेखालिकारी, श्री.एस.एस.कुिकणी – सहा.आरोग्र् अलिकारी, श्री.िवेन्ना गट्टुवार – 

कार्ाकारी अलभर्िंता (स्थापत्र्),श्री.व्ही.बी.ओहोळ, श्री.लवजर्कुमार काळे – उपअलभर्िंता स्थापत्र्, 

श्री.आर.डी.सुर्ाविंशी -   कलनष्ठ अलभर्िंता, श्री.बाबासाहबे गिबिे - कार्ाकारी अलभर्िंता,लवद्युत, श्री.दििीप 

िुमाळ – उप अलभर्िंता,लवद्युत, श्री.बिंडगर एस बी – कलनष्ठ अलभर्िंता,जिलन:सारण, श्री.भाऊसाहबे 

साबळे – उपअलभर्िंता, पाणीपुरवठा, श्री.पी पी पाटीि – कार्ाकारी अलभर्िंता,जिलन:सारण,  श्री.मगर 

एस एम –कलनष्ठ अलभर्िंता, जिलन:सारण,   श्रीम.सानप ए.व्ही, श्री.कोरेवार, श्री.गजपुरे व्ही पी, किाि 
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आर् के – कलनष्ठ अलभर्िंता,स्थापत्र्, श्री.जे व्ही पटेि – सहाय्र्क उद्यान अलिक्षक,  श्री.जी एन खैरे – 

सहा.उद्यान लनरीक्षक, श्री.बी के तापदकर – उद्यान सहाय्र्क, इ. कमाचारी उपलस्थत होते.  

 ----- 
          

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

 
 

दि. ५/१२/२०१८ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ापलिका क्र. ९) कार्म 

करणेत र्ेत आह.े 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक - १ 

दिनािंक-   ७/०१/२०१९      

सूचक- मा.       अनुमोिक- मा. 

सिंिभा –  मा. लनकीता किम र्ािंचे दिनािंक १९/१२/२०१८ चे पि.. 

मा.लनकीता किम र्ािंचे दिनािंक १९/१२/२०१८ चे पिानुसार प्रभाग क्र.२१ लमपििंिनगर  पपिंपरी र्ा 

ठठकाणी सिंतोषी माता मिंिीरामागे सावाजलनक वाचनािर् बािंिणेत र्ावे, तरी सिर जागा लह पालिकेच्र्ा 

मािदकची असुन त्र्ा ठठकाणी वाचनािर् व समोरीि बाजुस लसमेंट कााँदक्रटीकरण करुन िणे्र्ास मान्र्ता 

िणेेबाबत लवचार करणे. 

(सदर भ षयाबाबत स्थापत्र् भ भागामार्फ त जागेची पाहणी करुन  लनणार् घेणेत र्ावा) 

                           सिर भ षय तहकुब करणेत येत आह.े 

------ 

ठराव क्रमािंक - ३१      लवषर् क्रमािंक - २ 

दिनािंक-   ७/०१/२०१९      

सूचक- मा.म भनषा पवार         अनुमोिक- मा.अचाना बारणे 

सिंिभा –  मा. क्षलेिर् अलिकारी  ग क्षेलिर् कार्ाािर् र्ािंचे पि क्र.गक्षेका/प्रशा/६/कालव/ ०४ /२०१८  

              दि.  ०२/०१/२०१८ 

              मा.क्षेलिर् अलिकारी  ग क्षेलिर् कार्ाािर् र्ािंच ेपि क्र.गक्षेका/प्रशा/६/कालव/ ०४ /२०१८  

दि.  ०२/०१/२०१८ अन्वर्े, पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका “ग” क्षेलिर् कार्ाािर्  

दिनािंक ०९/०८/२०१७ पासुन नव्याने कार्ाालन्वत झािेिे  असुन नलवन प्रभाग रचनेनुसार “ड” क्षेलिर् कार्ाािर्ाकडुन 

प्रभाग क्र २१ व २७ तसेच “ब” क्षेलिर् कार्ाािर्ाकडुन प्रभाग क्र २३ व २४ असे प्रभाग लमळुन “ग” क्षेलिर् कार्ाािर्ाची 

लनर्माती झािी असुन  र्ा क्षेलिर् कार्ाािर्ािंतगात प्रभाग क्र २१,२३,२४,२७  र्ा प्रभागािंचा समावेश करण्र्ात आििेा 

आह.े  उपरोक्त लवषर्ान्वर् ेमा.आर्ुक्त साहबे र्ािंचे िािनात दि २९/१२/२०१८ रोजी झािले्र्ा बैठकीमध्र्े, मा.आर्ुक्त 

साहबे र्ािंचे सुचने नुसार मनपा कार्ाक्षेिातीि शहर रे्रीवािा िोरणातिंगात  हॉकसा झोन लनलिती तसेच नो हॉकसा 

लनलित करून सिर रस्त्र्ाची नावे ,ठठकाणे घोलषत करणेबाबत सुचलवणेत आििे ेआहते.  

अ.क्र लनलित हॉकसा झोन ठठकाण े

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

०२ तपोवन मिंदिर रस्त्र्ाजवळीि भाजी मिंडई(वाडा क्र २१) 

०३ आझाि लमि मिंडळ चौक (वाडा क्र २७) 
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०४ कुणाि हॉटेि त ेनखात े )साईलप्रतम नगरी(  (वाडा क्र २७) 

०५ रहाटणी र्ाटा(वाडा क्र २७) 

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

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

०८ हनुमान लजम शेजारी थरेगाव गावठाण रस्ता(वाडा क्र २४) 

०९ लशवकॉिनी कमान शेजारी वाकड रस्ता(वाडा क्र २४) 

१० .न २२ मनपा मैिाना जवळ थेरगाव गावठाण रस्ता (वाडा क्र २४) 

११ पखिंवसरा मनपा शाळा त ेवाकड रस्ता. ( रद्द - कोटााच्र्ा लनिेशानुसार ) (वाडा क्र २४) 

 

उपरोक्त हॉकसा  ठठकाणािंना मान्र्ता िणेेकामी, नगररचना लवभाग,कार्ाकारी 

अलभर्िंता स्थापत्र्,भुलम पजिंिगी लवभाग र्ा लवभागाच्र्ा अलिका-र्ािंशी  चचाा 

करणेकामी स्वतिंि लमटींग आर्ोलजत केिी जाईि तोपर्ंत लनिीत हॉकसा झोन  

ठठकाणािंना मान्र्ता िणेेबाबतचा लवषर् तहकुब ठेवणेत र्ेऊन नो हॉकसा झोन ठठकाणे 

मिंजुर करुन सिरचे लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आहे 

 

                         सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 
 

 

सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििे ेलवषर् खािीिप्रमाण े 

 

ठराव क्रमािंक - ३२      लवषर् क्रमािंक - ३ 

दिनािंक-   ७/०१/२०१९      

सूचक- मा.चिंद्रकािंत नखाते     अनुमोिक- मा.अलभषेक बारणे 

सिंिभा –  मा.चिंद्रकािंत नखाते र्ािंचे दिनािंक ७/०१/२०१९ चे पि 

मा.चिंद्रकािंत नखाते र्ािंचे दिनािंक ७/०१/२०१९ चे पिानुसार प्रभाग क्र.२७ रहाटणी र्ेथीि असणा-

र्ा लशवराज नगर भागामध्र्े साई लमरॅकि सोसार्टी कड े जाणा-र्ा व बाळासाहबे पिंडीत नखाते र्ािंच्र्ा 

घराकड े जाणा-र्ा कॉिनीिा अद्याप कोणतेही नाव िणेेत आिेिे नाही तरी अनकु्रमे रुखलमणी कॉिनी व 

अ.क्र नो हॉकसा झोन ठठकाण े

०१ काळेवाडी र्ाटा ते डािंगे चौक सिंपुणा बी.आर.टी रोड (२४ मीटर रस्ता असिे कारणामुळे ) 

०२ काळेवाडी र्ाटा ते तापकीर चौक  सिंपुणा बी.आर.टी रोड (२४ मीटर रस्ता असिे कारणामुळे ) 

०३ तापकीर चौक त ेडी माटा चौक  सिंपुणा बी.आर.टी रोड. (२४ मीटर रस्ता असिे कारणामुळे ) 

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

०५ डािंग ेचौक र्ेथीि बाळकृष्ण मिंगि कार्ाािर्ाकडुन थेरगाव गावठाणाकडे र्ेणारा रस्ता कॉनार.(िवाखाना आलण 

२४ मीटर रोड असि ेकारणामुळे) 

०६ पखिंवसरा मनपा शाळा त ेवाकड रस्ता.(कोटााच्र्ा लनिशेानुसार ) 

०७ साई चौक पपिंपरी त ेजार्का चहा चौक पपिंपरी (जास्त रहिारीचा  रस्ता असल्र्ामुळे ) 

०८ ठरव्हर रोड पपिंपरी कडे र्णेारा रस्ता. ( जास्त रहिारीचा  रस्ता असल्र्ामुळे ) 

०९ कराची चौक ते लजजामाता चौक ते जर्पहिंि शाळा रोड ते जमतानी चौक लपपिंरी रस्ता. 

(कोटााच्र्ा लनिेशानुसार ) 

१० अशोक लथएटर चौक पपिंपरी .( जास्त रहिारीचा  रस्ता असल्र्ामुळे ) 

११ नवमहाराष्ट्र शाळेसमोरीि रस्ता पपिंपरी . (कोटााच्र्ा लनिेशानसुार ) 
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नामिवे कॉिनी अस े नाव िणेेत र्ावे.  सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्ावाही 

करणेत र्ावी.  

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
 

 

ठराव क्रमािंक - ३३      लवषर् क्रमािंक - ४ 

दिनािंक-   ७/०१/२०१९      

सूचक- मा.चिंद्रकािंत नखाते     अनुमोिक- मा.अलभषेक बारणे 

सिंिभा –  मा.चिंद्रकािंत नखाते र्ािंचे दिनािंक ७/०१/२०१९ चे पि 

मा.चिंद्रकािंत नखात ेर्ािंच े दिनािंक ७/०१/२०१९ च ेपिानुसार प्रभाग क्र.२७ रहाटणी र्ेथीि नखात े

वस्ती र्ेथीि चौकास आज पर्ंत कोणतेही नाव िणेेत आिेिे नाही, तरी नखाते वस्ती चौकास अलिकृत नखात े

वस्ती असे नामकरण करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
 

 

 

ठराव क्रमािंक - ३४      लवषर् क्रमािंक - ५ 

दिनािंक-   ७/०१/२०१९      

सूचक- मा.मलनषा पवार    अनुमोिक- मा.अलभषेक बारणे 

सिंिभा –  मा.अध्र्क्ष ग प्रभाग सलमती र्ािंचे दि.०७/०१/२०१९ चे पि 

 प्रभाग क्र.२३ थेरगाव गावठाण र्ेथे गतवषीप्रमाणे प्रजासत्ाक दिन साजरा करावर्ाचा आह.े  सिर 

कार्ाक्रमािंतगात माध्र्लमक व प्राथलमक शाळािंच्र्ा मुिािंची रॅिी काढावर्ाची आह.े  तसेच तापकीर चौक त े

रोजवुड हॉटेि रस्त्र्ावर ठठकठठकाणी स्टेजवर शाळेच्र्ा मुिािंतरे् नाटकाचे सािरीकरण करावर्ाचे आह.े  

तसेच श्री लशवाजी महाराज अिापुतळर्ाजवळ मोठा स्टेज व Sound System ची व्यवस्था  करुन तथे े

कार्ाक्रमाचे आर्ोजन करावर्ाचे आह.े  त्र्ाअनषुिंगाने सिंबिंलित लवभागािंना कार्ाक्रम करणे व व्यवस्था 

करणेकामी आिशे िणेेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
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 दि.  ७/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाच ेमाभसक सभते 

खािीिप्रमाण ेचचाफ झािी. 

  

मा.अध्र्क्ष श्री.बाबासाहबे लिभुवन र्ािंचे अनुमतीने सभसे सुरुवात करण्र्ात आिी. 

 

स्थापत्र् लवभाग  

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) –   प्रभाग क्र.२१ लमपििंिनगर पपिंपरी र्ा ठठकाणची जागा  

                                   पालिकेची आह ेककिं वा कसे र्ाबाबत स्थापत्र् लवभागामार्ा त पाहणी करावी. 

 

श्री.िवेन्ना गट  टुवार (कार्ाकारी अलभर्िंता, स्थापत्र्) -  सिरची जागा लह झोपडपट्टी क्षेि म्हणुन घोषीत आह.े 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – झोलनपु लवभागाकडुन मालहती घेऊन पुढीि सभेमध्र्े सािर  

                                   करण्र्ात र्ावी. 

 

मा.लनकीता किम – सिर जागा एवढी मोठी नाही, तथेे वाचनािर् केल्र्ास उपर्ोग होईि. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष) – पुढीि सभेपर्ंत सिर जागेबाबत मालहती घेणेत र्ावी.  

 

भलूम पजिंिगी लवभाग 

 

मा.लनिशे बारण े–लनिीत हॉकसा झोन पाहता  लशव कॉिनी रोड हा छोटा आह,े अस ेअसतािंना र्ेथे हॉकसा  

                        झोन  कुठल्र्ा आिारावर व कसे लनिीत करण्र्ात आिे.    सव्ह ेक्र.२२ मध्र्े बॅडपमिंटन  

                        कोटा, छान जॉपगिंग टॅ्रक आह.े  साड ेतीन कोटीचा हा प्राजेक्ट आह,े असे असतािंना सिर  

                        भागात हॉकसा झोन झाल्र्ास लवद्रपुीकरण होईि. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी)  - प्रस्तावात नमुि लनिीत हॉकसा  झोन ह ेमनपा कार्ाक्षेिातीि  

                         शहर रे्रीवािा सलमतीन ेलनिीत केि ेआह.े  उपअभभयिंता, नगररचना भ भाग,  कायफकारी  

                         अभभयिंता स्थापत्र्, वाहतुक सलमती  र्ािंनी पाहणी करुन, टॅ्रदर्कचा लवचार करुन ठठकाणे  

                         लनिीत केिेिे आह.े 

 

मा.सलचन भोसि े– हॉकसा झोनिा आमचा लवरोि नाही परिंतु तेथीि रस्त्र्ािंचा लवचार व्हावा. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– सलमतीने र्ाबाबत नगरसिस्र्ािंना लवचारार्िा हवे होते. 

 

मा.लनिशे बारणे – सिर लवषर्ाबाबत लनिीत हॉकसा झोनिा आमचा लवरोि असुन नो हॉकसा झोन मान्र्  

                         करण्र्ात र्ावे.  ज्र्ा ठठकाणी हॉकसा साठी जागा असुन व्यवसार् सुरु आहते, त्र्ा ठठकाणी  

                         नो हॉकसा झोन करण्र्ात आिा आह.े 
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श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी)  - सुलप्रम कोटााच्र्ा मान्र्तेने नो हॉकसा झोन लनिीत करण्र्ात आिे  

                        आहते.  शाळा, हॉलस्पटि, मुख्र् चौक पासुन १०० मीटर ते १५० मीटर अिंतरावर हॉकसा  

                        झोन करार्चा नाही असे कोटााच ेआिशे आहते. 

 

मा.सिंदिप गाड े– सिर लवषर् मिंजुर करतािंना कोटााच्र्ा आिशेानुसार मिंजुर करावा. 

 

मा.सलचन भोसि े– सिर  लवषर्ाबाबत अभ्र्ास करुन मिंजुर करु. स्थापत्र्  व नगररचना लवभागाशी चचाा  

                         करण्र्ात र्ावी. 

 

अलतक्रमण लवभाग 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– अलतक्रमण लवभागातीि अलतक्रमण कारवाई करीता असिेल्र्ा गाडर्ािंना माईक   

                          लसस्टीम बसलवण्र्ाबाबत कार् झािे. 

 

श्री.सरवि े(अलतक्रमण लवभाग) – र्ाबाबत मा.कार्ाकारी अलभर्िंता अलतक्रमण   लनर्िंिण व लनमुािन लवभाग  

                        र्ािंना सािंगण्र्ात आिे आह.े 

 

आकाशलचन्ह परवाना लवभाग 

 

मा.अचाना बारणे -  प्रभाग सलमती मालसक सभेमध्र्े मान्र् झािेल्र्ा ठरावानुसार प्रभाग क्र.२३ मिीि स्ट्रीट  

                         िाईट पोिवर जास्त प्रमाणात अनालिकृत फ्िेक्स, जालहराती र्ाबाबत कारवाई करण्र्ात  

                         आिेिी नाही र्ाबाबत मालहती द्यावी.  र्ापुवीच्र्ा मालसक सभेमध्र्े सिर ठराव मिंजरु  

                         झािा असुनही अद्याप काम झािेिे नाही, असे असल्र्ास ठराव मिंजुर करुनही काम होत  

                         नसेि तर पुढीि सभेस आम्ही हजर राहणार नाही. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – सिर ठराव हा आकाश लचन्ह परवाना लवभागाकड ेर्ॉरवडा  

                         करण्र्ात र्ेईि. प्रभाग सलमतीस र्ाबाबत अलिकार दििेिे नाही. 

 

मा.सिंदिप गाडे – प्रभाग क्र.२३ व २४ मध्र्े जी अमृत र्ोजनेची कामे चाििी आहते, तेथे राडारोडा उचििा  

                      जात नाही, त्र्ामुळे वाहतुकीस अडथळा लनमााण होतो. तथेीि राडारोडा उचिण्र्ात र्ावा,  

                      ज्र्ामुळे वाहतुक सुिभ होईि. 

 

श्री.पी.पी.पाटीि (कार्ाकारी अभभयिंता,जिलन:सारण)- सिर काम िवकरात िवकर करण्र्ात र्ेईि. 
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आरोग्र् लवभाग 

 

मा.सलचन भोसि े- जिपणीचे काम कोण करते.  दकतीच ेटेंडर आह.े 

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) -  रोटरी क्िबव्िारे प्रत्र्ेक रलववारी हार्पसिंथ काढणेचे काम  

                करण्र्ात र्ेत.े   हार्पसिंथ उचिणेचे काम मनपा मार्ा त केिे जाते.  सध्र्ा ज्र्ा ठेकेिारािा  

                हार्पसिंथ काढण्र्ाचे काम दििेर्, त्र्ाने अद्याप काम चािु केिेिे नाही. 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े- सिंपुणा ग प्रभागात सर्ाई पथकाच्र्ा तक्रारी आहते.  मुकािमचा निंबर दििा का? 

 

मा.सलचन भोसि े-  औषि र्वारणीच्र्ा कामाचे कार् झाि?े 

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) -  मुकािम व आरोग्र् लनरीक्षकािंच्र्ा नावाचे बोडा तर्ार करुन  

                         चौकात िावणेत आिेिे आहते.  उिा.डािंगे चौक, गिंगवा चौक इ. 

 

जिलन:सारण लवभाग 

 

मा.सिंदिप गाडे -     ड्रनेेज भ भागाचे काम वेळेवर होत नाही. 

 

मा.सभचन भोसल े– सक्शनची गाडी र्ेत नाही, त्र्ामुळे तक्रारी र्ेतात., िार्ज ेलवद्यािर् समोर गाडर्ा  

                          पुरवार्चे टेंडर आह ेका?  गाडी किीच वेळेत र्ेत नाही. 

 

मा.कैिास बारण े– सक्शनच्र्ा गाडीचे मीटरचे ठरडींग घ्र्ा. 

 

मा.सिंदिप गाडे -  प्रभाग क्र.२३ व २४ मध्र्े दकती वेळा सक्शनच्र्ा गाडर्ा  आल्र्ा र्ाबाबत मालहती द्या.   

                       BRT  मेन रोड,  जनरीश कॉिनी, लशव कॉिनी र्ेथ ेगाडर्ा पाठवा. 

 

पशवुदै्यदकर् लवभाग 

 

मा.सलचन भोसि े- पशुवैद्यदकर् लवभागाचे टेंडर झािे का?  कुत्रयािंची सिंख्या  ाढली आह.े  नसबिंदी ककती  

                         केली जाते?  

 

मा.सिंदिप गाडे - नसबिंदी केल्यानिंतर कुि ेकुठे सोडले जातात  र्ाबाबत मालहती द्या. 
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श्री.डी.एम. कोटीर्ाना (आरोग्र् लनरीक्षक, पशवुदै्यदकर् लवभाग) – डुकरािंचे व कुत्रर्ािंच ेटेंडर प्रोसेस मध्र्े आह े

                      र्ापुवी जी सिंस्था काम करत होती त्र्ा सिंस्थेस मुितवाढ िणे्र्ात आिी आह.े  १  दिवसात  

                      २० ते २५ नसबिंिी ऑपरेशन केिे जातात, कुत्रर्ािंना रेबीजचे इिंजेक्शन िणे्र्ात र्ेऊन, ज्र्ा   

                      ठठकाणाहुन त्र्ािंना उचिण्र्ात र्ेत ेतेथचे पुन्हा सोडण्र्ात र्ेत.े 

 

 पाणीपरुवठा लवभाग 

 

मा.चिंद्रकािंत नखात े– तािंब ेशाळा पठरसर र्ा भागात पाणी नाहीर्े. 

 

श्री.सी.एच.कुिं भार(कलनष्ठ अलभर्िंता, पाणीपरुवठा)  –  रोलहत पाम र्ेथीि चोक अप काढणेत र्ेईि.   

                               अमृत र्ोजनेव्िारे काम झािे की सिर ठठकाणी पाणीपुरवठा सुरळीत होईि. 

 

 

 वरीिप्रमाणे नेमुन िणे्र्ात आिेल्र्ा कामकाजाचा आढावा पुढीि बैठकीमध्र्े घेण्र्ात र्ेईि असे सािंगुन 

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

                      

                अध्र्क्ष 

                                                                                               ग प्रभाग सलमती  

                       थरेगाव– ३३.                         

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेिीर् कार्ाािर्, थरेगाव - ३३ 

क्र-गक्षेका/कालव/४/     /२०१९ 
दिनािंक -     /०१/२०१९   

                                              प्रशासन अलिकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 
                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

प्रत- सवा सिंबिंलित शाखाप्रमुख व शाखालिकारी   

                            

               २/- आपले भ भागाशी सिंबिंभित असणा-या भ षयाबाबत झालेल्या ठरा ानुसार भनयमािीन 

कायफ ाही करणेत या ी, यासिंदभाफत   ेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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