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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ापलिका क्रमािंक - ८ 
सभावतृ्ािंत 

 

 

 दिनािंक - १३/११/२०१८                  वेळ - सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग प्रभाग सलमतीची मालसक सभा मिंगळवार 

दि.१३/११/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाचे “ग्रामिवैत बापुजी 

बवुा सभागहृ”  र्ेथ ेआर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उपलस्थत होते. 

 

१. मा.बाबासाहबे (बाबा)  लिभवुन   - सभापती 

२. मा.पवार मलनषा प्रमोि 

३. मा.बारणे अचाना तानाजी 

४. मा.अभभषेक गोव िंद बारणे   

५. मा.कैिास ऊर्ा  बाबा भािचिंद्र बारण े

६. मा.सभ ता बाळकृष्ण खळेु 

७. मा.सिंदिप कालिनाथ गाड े       -      लस्वकृत सिस्र् 

८. मा.गोपाळ कालिनाथ माळेकर       - लस्वकृत सिस्र् 

 

 

      तसेच खािीिप्रमाणे अलिकारी/कमाचारी उपलस्थत होते. 

 

            श्रीम.लस्मता गिंगाराम झगड े – क्षेलिर् अलिकारी, श्री.आर.बी.जगताप – प्रिासन अलिकारी,    

श्री.व्ही.एम.गार्कवाड – मुख्र् लिलपक, श्री.एस.एस.कुिकणी – सहा.आरोग्र् अलिकारी, श्री.िवेन्ना 

गट्टुवार – कार्ाकारी अलभर्िंता (स्थापत्र्), श्री.रामिास तािंबे – कार्ाकारी अलभर्िंता, श्री.लवजर्कुमार 

काळे – उपअलभर्िंता स्थापत्र्, श्री.आर.डी.सुर्ाविंिी -   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. दकिोर महाजन – उपअलभर्िंता, जिलन:सारण, श्री.मगर एस एम 

–कलनष्ठ अलभर्िंता, जिलन:सारण,श्री.मोरमारे – कलनष्ठ अलभर्िंता, पाणीपुरवठा,    श्री.मोमीन ए. ए , 

श्रीम.सानप ए.व्ही, श्रीम.घोडके पी पी,श्री.कोरेवार, श्री.गजपुरे व्ही पी, किाि आर् के – कलनष्ठ अलभर्िंता  
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स्थापत्र्,  श्री.सलति तार्ड,े श्री.गणेि राऊत -  कलनष्ठ अलभर्िंता, लवद्युत, श्री.डी.एन.गार्कवाड – उद्यान 

अलिक्षक,श्री.जी एन खैरे – सहा.उद्यान लनरीक्षक, श्री.बी के तापदकर – वृक्षसिंविान,  श्री.सरवि े -  

अलतक्रमण अलिक्षक, श्री.बेि – मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक   इ. कमाचारी उपलस्थत होते.  

 ----- 
          

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

 
 

दि. १/१०/२०१८ चे मालसक सभेचा सभावृत्ािंत ( कार्ाक्रमपलिका क्र. ७) 

कार्म करणेत र्ेत आह.े 

 

 

ठराव क्रमािंक - २६      लवषर् क्रमािंक - १ 

दिनािंक-   १३/११/२०१८      

सूचक- मा.कैिास बारण े                                          अनुमोिक- मा.अलभषेक बारण े

सिंिभा –  मा.नगरसलचव र्ािंचेकडीि पि क्र.नस/०४/कालव/६२२/२०१८ दिनािंक २१/०९/२०१८ च ेपि  

        मा.नगरसलचव र्ािंचकेडीि पि क्र.नस/०४/कालव/६२२/२०१८ दिनािंक २१/०९/२०१८ चे पिानुसार 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेतीि मा.प्रभाग सलमती नामलनिलेित सिस्र् र्ािंना पुरलवण्र्ात र्ेणा-र्ा 

सुलविािंपैकी आर्डेंटटटी काडा, लव्हलजटींग काडा, लिर्ारस पि, िेटरपॅड इ. सुलविा उपिब्ि करुन िणेेस 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह े. 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 
 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक - २ 

दिनािंक-   १३/११/२०१८      

सूचक- मा.        अनुमोिक- मा. 

सिंिभा – मा. ग क्षेलिर् अलिकारी र्ािंच ेपि क्र.गक्षे/०२/कालव/५११/२०१८ दिनािंक १८/०९/२०१८ च ेपि  

मा.क्षेलिर् अलिकारी ग प्रभाग र्ािंचे पि क्र.गक्षे/०२/कालव/५११/२०१८ दिनािंक १८/०९/२०१८ च े

पिानुसार पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा ग क्षेलिर् कार्ाक्षेिातीि एकुण ६४४ रे्रीवालर्ािंच ेसव्हके्षण 

झािेिे आह.े  त्र्ापैकी बार्ोमॅटिक झािेलर्ा रे्रीवालर्ािंची सिंख्र्ा २८४ इतकी आह.े  बार्ोमॅटिक झािेलर्ा 

रे्रीवालर्ािंपैकी २०६ रे्रीवालर्ािंना रे्रीवािा नोंिणी प्रमाणपि वाटप करण्र्ात आिेिे आह.े  जर्ािंना 

प्रमाणपि वाटप करण्र्ात आिेिे आह,े त्र्ािंना जागा लनश्चीत करणे आवश्र्क आह.े  

र्ाबाबत हॉकसा झोन पुन:स्थालपत करणेसाठी क्षेलिर् अलिकारी र्ािंचे अध्र्क्षतखेािी उपसलमती 

स्थापन करणेबाबत दि.२७/३/२०१८ रोजीच्र्ा िहर रे्रीवािा सलमती सभेमध्र्े मा.आर्ुक्त र्ािंनी 

सुचलवलर्ानुसार हॉकसा झोन तर्ार करणेसाठी कें द्र व राजर्िासन र्ािंचे लनर्म व मनपाने तर्ार केिेलर्ा 

िोरणानुसार प्रभाग स्तरावर एक उपसलमती स्थापन करण्र्ात र्ेत आह.े  ती खािीिप्रमाणे –  
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प्रभाग हॉकसा झोन रे्रीवािा उपसलमती 

 

१) श्रीम.लस्मता झगड े– अध्र्क्ष – क्षेलिर् अलिकारी, ग क्षेलिर् कार्ाािर् 

२) श्री.िवेन्ना गट्टुवार – सिस्र् – कार्ाकारी अलभर्िंता, स्थापत्र्, ग क्षेलिर् कार्ाािर् 

३) श्री.सुलनि भागवानी – सिस्र्  - उपअलभर्िंता नगररचना लवभाग 

४) श्री.सलतष मान े– सिस्र् – वटरष्ठ पोलिस लनरीक्षक, वाकड 

५) श्री.एस एस घोळवे – सिस्र् वाहतुक पोलिस लनरीक्षक, वाकड 

६) श्री.दकिोर म्हसवड े– सिस्र् वाहतुक पोलिस लनरीक्षक,पपिंपरी 

७) श्री.हनुमिंत रोकडोबा सरवि े– सिस्र् अलतक्रमण लनरीक्षक,अलतक्रमण लवभाग (स्थापत्र्) 

८) श्री.एर् डी ए प्रलतलनिी (food & drug administration) (अन्न सुरक्षा प्रिासन) 

९) रे्रीवािा सिंघटनचेे सिस्र् 

१) श्री. ििंकर लिनगारे – घर क्र.४२१/२ जर्ोलतबा नगर काळेवाडी पुणे १७ 

२) श्री.लनिेि राजेंद्र जािव – र्िोिा कॉिनी, रहाटणी र्ाटा, पुणे १७ 

३) श्री.अलमत कुिळे – पपिंपरी पुणे १७ 

सबब उपरोक्त प्रमाणे लनर्ुक्त केिेलर्ा सलमतीस मान्र्ता िणेेबाबत लवचार करणे. 

                (मा.अध्र्क्ष र्ािंचे अनुमतीन ेलवषर् क्रमािंक २ मागे घेणेत आिा) 

             सिर  लवषर् मागे घणेेत र्ेत आह.े 

------ 

ठराव क्रमािंक - २७      लवषर् क्रमािंक - ३ 

दिनािंक-   १३/११/२०१८      

सूचक- मा.अलभषेक बारणे                         अनुमोिक- मा.सलवता खुळे 

सिंिभा – मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक २२/१०/२०१८ चे पि 

          मा. सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंच े दिनािंक २२/१०/२०१८ च े पिानुसार िहरामध्र्े माजी  

नगरसिस्र्/नगरसिस्र्ा, स्वीकृत नगरसिस्र् र्ािंचे जुने झािेिे दििाििाक र्िक काढण्र्ात आिेिे आहते.  

प्रभागामध्र्े इतरि कचरा टाकण्र्ाचे टठकाणावर सिर र्िकािंची िरुुस्ती करुन त्र्ावर कचरा न टाकण्र्ाचे 

लवनिंती र्िक बसलवण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

ठराव क्रमािंक -       लवषर् क्रमािंक - ४ 

दिनािंक-   १३/११/२०१८      

सूचक- मा.                                                        अनुमोिक- मा. 

सिंिभा – मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक २२/१०/२०१८ चे पि 

मा.सिंिीप बाळकृष्ण वाघेरे र्ािंचे दिनािंक २२/१०/२०१८ चे पिानुसार पपिंपरी र्ेथीि                       

पवनेश्वर मिंदिराजवळ १५ मीटर व १८ मीटर डी.पी एकि र्ेऊन सिर टठकाणी चौक तर्ार                      
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होणार आह.े  सिर चौकास कै.साथी िामुआण्णा कुिळे  (मा.सरपिंच) असे नामकरण करण्र्ास मान्र्ता 

िणेेबाबत लवचार करणे. 

                                  सिर लवषर् तहकुब करणेत र्ेत आह.े 

                                                   ------ 

 

सभा कामकाजात ऐनवळेी िाखि करुन घणेते आििेा लवषर् खािीिप्रमाण े 

 

 

ठराव क्रमािंक - २८      लवषर् क्रमािंक - ५ 

दिनािंक-   १३/११/२०१८      

सूचक- मा.अचाना बारणे                         अनुमोिक- मा. अलभषेक बारणे   

सिंिभा – मा.मलनषाताई पवार र्ािंचे दिनािंक १३/११/२०१८ चे पि 

          मा.मलनषाताई पवार र्ािंचे दिनािंक १३/११/२०१८ चे पिानुसार  औंि रावेत बी आर टी मागाावरीि 

१६ निंबर र्थेीि प्रभाग क्रमािंक २३ – २४ मध्र्े असणा-र्ा लसमेवरीि रस्ता वृिंिावन स्वीट, ममता हॉलस्पटि 

ते बारणे कॉनार र्ा रस्त्र्ािंमध्र्े मुळ िेतकरी असणारे कै.ह.भ.प. गोपाळ उर्ा  नाना बारणे र्ािंची िेती 

रस्त्र्ामध्र्े गेिेिी आह.े  त्र्ामुळे र्ा रस्त्र्ाचे नामकरण कै. ह.भ.प. गोपाळ उर्ा  नाना बारणे मागा अस े

करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ते आह.े 

      सिर ठराव सवाानुमते मिंजूर झािा. 

------ 

 

 दि.  १३/११/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ग प्रभाग कार्ाािर्ाच ेमाभसक सभते 

खािीिप्रमाण ेचचाा झािी. 

  

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

 

मा.सिंदिप गाडे  -     नामभनदशेीत स् ीकृत सदस्र् र्ािंना पुरलवण्र्ात र्ेणा-र्ा सुलविािंबाबत असिेलर्ा  

                          लवषर्ासाठी उपसुचना आह े.    स् ीकृत सदस््ािंना बोर्ा दणे््ात ्ा ,े    

        स्वीकृत सिस्र्ािंचे नामर्िक काढण्र्ात आिेल ेआह.े 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी)  -  र्ासिंिभाात आर्ुक्तािंनी पटरपिक काढिेिे आह,े त््ानुसार  

                          का्ा ाही करण््ात ्ा ी. 

 

मा.सिंदिप गाड े–   र्ाबाबत स्थार्ी सलमतीकड ेप्रस्ताव पाठवा, मान्र्ता द्यार्ची का नाही ते ठरवतीि. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी)  - सन्माननीर् सिस्र्ािंचे २ बोडा ठेवण्र्ास मा.आर्ुक्तािंनी मान्र्ता  

                           दििेिी आह.े   िोन बोडा व्यलतरीक्तचे अनलिकृत बोडा स्थापत्र् लवभागामार्ा त काढणेत  

                           र्ावे. अनलिकृत खाजगी बोडा काढणेची जबाबिारी अलतक्रमण लवभागाची आह.े   
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 मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  - सिर बोडा दकती दिवसात काढण्र्ात र्ेतीि ते सािंगावे. 

 

मा.कैिास बारण े– बीआरटी  चौकात काही बोडामुळे  वाहनािंना  वळण घेतािंना समोरचे दिसत नाही. 

 

श्री.सरवि े(अलतक्रमण  लवभाग) -  कार्ाािर्ीन र्िंिणा पाहुन िवकरात िवकर सिर काम करण्र्ात र्ेईि. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  -   रलववारीही अलतक्रमण लवभाग कार्ारत पालहजे.   

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) –  अलतक्रमण लवभागाने सुटीचे दिविी काम केलर्ास अलतकािीन  

                                                         भत्ा ककिं वा पर्ाार्ी सुट्टी लमळते का? 

 

श्री.सरवि े(अलतक्रमण  लवभाग) – सुट्टीचे  दिविी कामकाजाबाबत तसा कार्ाािर्ीन आििे काढावा िागेि. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  - सुट्टीचे दिविी अलतक्रमण लवभागाने काम करावे र्ाबाबत  

                                                       आर्ुक्तािंिी चचाा व्हावी. 

 

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  -  मा.सिंदिप वाघेरे र्ािंचे  दिनािंक २२/१०/२०१८ चे पि  आह.े   

                                                       त्र्ानुसार जुन ेझािेिे जे बोडा काढण्र्ात आिेिे आह,े त्र्ावर  

                                                        कचरा न टाकण्र्ाचे लवनिंती र्िक  बसलवण्र्ात र्ावे. 

 

श्री.िवेान्ना गट्टुवार (स्थापत्र्)              -  जुने बोडा काढुन नवीन बोडा करुन घेऊ. 

 

मा.गोपाळ माळेकर -   मा.नामलनििेीत स्वीकृत सिस्र् र्ािंना प्रभाग सलमती सभमेध्र्े  

                                                      लवषर् मािंडणेबाबतचे अलिकारासिंिभाात र्ोग्र् ती मालहती िणेेत  

                                                      र्ावी. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) -  मा.नामलनििेीत  स्वीकृत  सिस्र्  र्ािंना प्रभाग सलमती सभेमध्र्े  

                                                       लवषर् मािंडणे, उपसुचना दणेे  र्ाबाबत नगरसलचव लवभागाकडुन  

                                                       मालहती घेऊन कळलवण्र्ात र्ेईि. 
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मा.सिंदिप गाड े–                         मा.ग प्रभाग सलमती सभेस काही नगरसिस्र् उपलस्थत नसतात,  

                                                    िागोपाठ ३ सभेस अनुपस्थीत रालहलर्ास नगरसिस्र्ाचे पि रद्द  

                                                     होते.  र्ाबाबत प्रिासनाने र्ोग्र् तो लनणार् घ्र्ावा. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – प्रभाग सलमती सभेमध्र्े असा काही लनर्म नाही.  

 

मा.गोपाळ माळेकर -        रहाटणी िाळा क्र.५५ र्ेथे पाण्र्ाची टाकी नसलर्ामळेु लवद्यार्थर्ाांची  

                                              गैरसोर् होत आह.े   र्ेथे पाण्र्ाची टाकी किी होणार आह.े 

 

श्री.िवेान्ना गट्टुवार (स्थापत्र्)    -   र्ा कामाची वका  ऑडार र्ेणार आह,े त्र्ानिंतर   एक ते िीड मलहन्र्ात  

                                                 काम सुरु होईि. 

 

मा.गोपाळ माळेकर – आतापर्ांत सिर काम सुरु होणे अपेलक्षत होत.े 

                               

मा.सिंदिप गाड े–   ड्रनेेजचे काम वेळेवर होत नाही, एका कामासाठी ३ मलहन ेिागतात.  आम्हािा  

                          नागटरकािंना उत्रे द्यावी िागतात. पवार नगरमिीि ड्रनेेज िाईन बििण्र्ास सािंलगतिी  

                          होती. 

 

श्री.दकिोर महाजन (  उपअलभर्िंता, जिलन:सारण)    - समक्ष पाहणी करुन तेथीि पटरस्थीती पाहुन काम  

                                                                        करण्र्ात र्ेईि. 
 

मा.सिंदिप गाड े– बरेच वेळा ठेकेिार उपिब्ि नाही म्हणुन काम झािे नाही अिा प्रकारच्र्ा अडचणी  

                         सािंगुन कामे टाळिी जातात. 

                             

मा.बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  - मा.आर्ुक्त र्ािंचे उपलस्थतीत झािेलर्ा सभेमध्र्े BRT  मागाातीि  

                                          वाहने काढण्र्ाबाबत चचाा झािी होती.  त्र्ावेळी ३० ऑक्टोबर पर्ांत काम  

                                          होईि असे सािंगण्र्ात आिे होते. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – BRTलवभागाचे प्रलतलनिींनी र्ाबाबत मालहती द्यावी. 

 

श्री.सरु्ाविंिी  (कलनष्ठ अलभर्िंता BRT) – र्ाबाबत वाहतकु लवभागािा पि दििे होते. वाहतुक लवभागाच्र्ा  

                                        प्रलतलनिींबरोबर साईट लव्हजीट करुन नो पार्कां गचे  नोटटर्ीकेिन करु, कारण  

                                        कारवाई करार्िा अडचण र्ेते.  

  

मा. बाबासाहबे (बाबा) लिभवुन (अध्र्क्ष)  - BRT सुरु करा अथवा  ाहतकुीस रस्ता मोकळा करा. 

 

श्री.सरु्ाविंिी (कलनष्ठ अलभर्िंता BRT)   - सिर लनणार् हा िोरणात्मक असलर्ाने मा.आर्ुक्त र्ािंचे मान्र्तेने  

                                                    होईि. 
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श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – BRT सुरु होणेबाबत कार् लनर्ोजन आह,े र्ाबाबत  

                                                      BRTलवभागाने आर्ुक्तािंिी चचाा करावी.  र्ाबाबत वेळ होणार  

                                                      असेि तर बॅरीगेट काढण्र्ात र्ावे. 

 

श्री.एस एस कुळकणी (सहा.आरोग्र् अलिकारी) -  आरोग्र् लवभागाने  सार्सर्ाई सिंिभाात बीआरटी  

                                                                लवभागािा पि दििेिे आह.े  

                                                          

मा.सिंदिप गाड े–                           स्थापत्र् लवभागाच ेप्रभाग क्रमािंक २३ व २४ च ेकलनष्ठ अलभर्िंता काम  

                                               करत नाहीत, त्र्ािंनी त्र्ािंच्र्ा अडचणी सािंगाव्या. 

 

मा.कैिास बारण े–                      थेरगाव र्ेथीि बापुजी बुवा उद्यान र्ेथे नवीन ब्िॉक बसलवण्र्ात आि.े  

                                              असे असतािंना जुन ेब्िॉक कुठे वापरण्र्ात आि ेर्ाची मालहती द्यावी. 

 

मा.गोपाळ माळेकर – लवद्युत लवभागातीि कमाचा-र्ािंनी आर्ुक्तािंकड ेतक्रार केिी आह ेकी त्र्ािंना गेलर्ा  

                            ६ मलहन्र्ापासुन अलतकािीन भत्ा लमळािेिा नाही.  र्ाबाबत र्ोग्र् तो लनणार् घेणेत  

                            र्ावा. 

 

श्रीमती लस्मता झगड े( प्रभाग अलिकारी) – लवद्युत लवभागाचे कार्ाकारी अलभर्िंता र्ािंनी र्ाबाबत चौकिी  

                           करावी. 

 

मा.सिंदिप गाड े-  पाणीपुरवठा लवभागामध्र्े अलिकारी दकती वषा झािे काम करतात, र्ाबाबत मालहती द्या.   

  उि ्घाटन कार्ाक्रमािंचे लनमिंिण नामलनििेीत स्वीकृत सिस्र्ािंना िणेेत र्ावे.  लनमिंिण दििे  

                      जात नाही. 

 

श्री.रामिास तािंब े(का्ाकारी अभभ्िंता पाणीपरुवठा) – सिर कार्ाक्रमािंचे लनमिंिण िणे्र्ाचे काम ह ेजनता  

                                                                      सिंपका  लवभागाकडुनच केिे जाते. 

 

मा.सिंदिप गाड े - लिक्षण मिंडळाने माध्र्लमक  व प्राथलमक  िाळेत होणा-र्ा कार्ाक्रमािंबाबत नगरसिस्र्ािंना  

                      तसेच स्वीकृत सिस्र्ािंना कळलवण्र्ात र्ावे.  लिक्षणमिंडळाच्र्ा प्रलतनीिींनी सिर  

                      लनणार्ाबाबत मुख्र्ाध्र्ापकािंना पिाव्िारे कळलवण्र्ात र्ावे. 
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 वरीिप्रमाणे नेमुन िणे्र्ात आिेलर्ा कामकाजाचा आढावा पुढीि बैठकीमध्र्े घेण्र्ात र्ेईि असे सािंगुन 

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

                      

                अध्र्क्ष 

                                                                                               ग प्रभाग सलमती  

                       थरेगाव– ३३.                         

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेिीर् कार्ाािर्, थरेगाव - ३३ 

क्र-गक्षेका/कालव/४/     /२०१८ 
दिनािंक -     /११/२०१८   

                                              प्रिासन अलिकारी तथा सलचव (सभािाखा) 

                        क्षिेीर् कार्ाािर्, 

  थरेगाव – ३३  

 

प्रत- सवा सिंबिंलित िाखाप्रमुख व िाखालिकारी   

                            

               २/- आपले भ भागाशी सिंबिंभित असणा-्ा भ ष्ाबाबत झालेल््ा ठरा ानुसार भन्मािीन 

का्ा ाही करणेत ्ा ी, ्ासिंदभाात   ेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  


