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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक -३ 

सभावतृ्ािंत  

 दिनािंक - ०१/०६/२०१८         वळे सकाळी ०२. ०० वा. 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा         

शुक्रवार दिनािंक  ०१/०६/२०१८ रोजी िपुारी ०२.०० वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे    

“सिंत ज्ञानशे्वर महाराज”  सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभसे 

खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

१) मा.श्रीम.भिमाबाई पोपट फुगे  -  अध्र्क्षा 

२) मा.श्रीम.बुड ेसुवणाय लवकास 

३) मा.तापकीर लवनर्ा प्रदिप (आबा) 

४) मा.श्री.डोळस लवकास हररचिंद्र 

५) मा.श्री.उिंड ेिक्ष्मण धोंडू 

६) मा.श्रीम.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

७) मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी 

८) मा.श्रीम.गोफण ेअनुराधा िलेविास 

९) मा.श्रीम.बारसे लप्रर्ािंका प्रलवण 

१०) मा.सिंतोष (आण्णा) ज्ञानेश्वर िोंढे 

११) मा.प्रा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाणे 

१२) मा.श्रीम.तापकीर साधना सलचन - लस्वकृत सिस्र् 

१३) मा.श्री.िािंड ेलवजर् नामिवे  -  लस्वकृत सिस्र् 

 

 तसेच खािीिप्रमाण ेअलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.लनतीन कापडणीस - क्षेत्रीर् अलधकारी, श्री.लनकम एम.बी.िखेालधकारी - 

श्री.जीवन गार्कवाड-कार्यकारी अलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.पवार-कार्यकारी अलभर्िंता 

(पाणीपुरवठा), श्री.बी.पी.िािंड े उपअलभर्िंता (लवद्युत).श्री.राजेंद्र पशिंि े -उपअलभर्िंता 

(स्िापत्र्), श्री.बोरावके डी.एच.उपअलभर्िंता (स्िापत्र्),श्री.वलहकर एस.एस.-प्र. 

उपअलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.डी.डी.गवळी –उपअलभर्िंता, श्री.जाधव व्ही.के.- 
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उपअलभर्िंता (स्िापत्र् उद्यान), श्री.रोड ेएस.के.- एमएसइबी- ए.इ., श्री.प्रभाकर तावरे - 

सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.गनबोटे ए.पी.क.अलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.ताकवले 

क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.) श्रीम.वृषािी पोतिार क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.), श्री.क्षीरसागर 

आर.व्ही.- क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.), श्री. वाडकर  एस.व्ही. - क.अलभर्िंता (स्थापत्र्), 

श्री.पवार वैभव –क.अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.सिंिीप ठोकळ-क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.धडस 

ए.आर.-क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.लनखीि फें डर- क.अलभर्िंता (स्िापत्र् उद्यान), श्री.म्हते्र े

एच.जे.- उद्यान सहाय्र्क, श्री.डी.डी.सटाण े – (स्िापत्र् उद्यान), श्री.मोरे बी.एस.-

नालवर्ो लवभाग, श्री.डामसे आर.पी. – मिेररर्ा लनरीक्षक, श्री.जाधव आर.डी-मुख्र् 

लिलपक (झो.लन.पू), श्री.गार्कवाड पी.आर. मखु्र्ाध्र्ापक  माध्र्. लवद्यािर्, भोसरी, 

श्री.डोळस एन.एस.-भलभपक –माध्र्लमक लवद्यािर्, भोसरी, 

       ------- 

मा.अध्र्क्षा - सवय सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभिेा सरुवात   करणेत  र्ेत 

आह.े    

  ------        

                           त्र्ानिंतर खािीिप्रमाणे सूचना मािंडण्र्ात आिी. 

 

सचुक - मा.सागर गवळी     अनमुोिक – मा.प्रा.सोनािी गव्हाण े

 

       कृषी राज्र्मिंत्री, मा.पािंडूरिंग फुिं डकर र्ािंचे दिनािंक ३१/०५/२०१८ रोजी ि:ुखि लनधन 

झािेने िोन लमलनटे सवाांनी श्रध्िािंजिी वाहण्र्ात र्ावी. 

 

                   (सवायनी िोन लमलनटे उभ ेराहून श्रध्िािंजिी वाहण्र्ात आिी) 

 

                               सिर सूचना सवायनुमते मान्र् झािी. 

        ------- 

मा.अध्र्क्ष -   आजच्र्ा सभेत िाखि झाििेे ऐनवेळचे लवषर् िाखि करुन सिरची इ प्रभाग 

सलमतीची सभा सोमवार दि.०४/०६/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वा. पर्ांत तहकूब करण्र्ात 

र्ेत आह.े   

 ------- 

   अध्र्क्षा    

                                                 इ प्रभाग सलमती 

                                        भोसरी – ३९. 
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ प्रभाग कार्ायिर् 

कार्यपलिका क्रमािंक - ३ 
सभावतृ्ािंत 

(दि. ०१/०६/२०१८ रोजीची तहकूब सिा) 

 

दिनाांक -०४/०६/२०१८           वळे सकाळी ११:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची शुक्रवार दिनािंक 

०१/०६/२०१८ रोजीची दपुारी २.०० वा.ची तहकूब सभा सोमवार दि.०४/०६/२०१८ रोजी 

सकाळी ११.०० वा. इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे “सिंत ज्ञानशे्वर महाराज”  सभागृहामध्र्े आर्ोजीत 

करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते.  

 

१) मा.श्रीम.भिमाबाई पोपट फुगे  -  अध्र्क्षा 

२) मा.श्री.लक्ष्मणशेठ सोपान सस्ते 

३) मा.श्री.डोळस लवकास हररचिंद्र 

४) मा.श्री.उिंड ेिक्ष्मण धोंडू 

५) मा.श्रीम.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

६) मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी 

७) मा.श्रीम.बारसे लप्रर्ािंका प्रलवण 

८) मा.प्रा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाण े

९) मा.श्री.बुड ेअभित प्रताप  -  लस्वकृत सिस्र्  

१०) मा.श्री.िािंड ेलवजर् नामिवे  -  लस्वकृत सिस्र् 

 

 तसेच खािीिप्रमाण ेअलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

मा.श्री.लनतीन कापडणीस - क्षते्रीर् अलधकारी, श्री.अलनि िेऊरकर – प्र.प्रशासन 

अलधकारी, श्री.जीवन गार्कवाड – कार्यकारी अलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.प्रलवण घोड े – 

कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.पवार –कार्य.अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.बी.पी.िािंड े

उपअलभर्िंता (लवद्युत), श्रीम.लशनकर पी.बी.- उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.िविंड ेएस.के.-

उपअलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.जाधव व्ही.के. – उपअलभर्िंता (स्िापत्र् उद्यान), 

श्री.प्रभाकर तावरे - सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.गनबोटे ए.पी.- क.अलभर्िंता (स्िापत्र्),   

श्री.ताकवले क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.),  श्री.क्षीरसागर आर.व्ही. क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.),  
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श्रीम.वृषािी पोतिार – क.अलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.कोतकर पी.बी. क.अलभर्िंता 

(पाणीपुरवठा), श्री.बेळगािंवकर सुलनि एस.- क.अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.राऊत 

व्ही.एस.- क.अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.लनखीि फें डर- क.अलभ र्िंता (स्िापत्र् उद्यान), 

श्री.ए.व्ही.गुमास्ते- प्र.मखु्र् आरोग्र् लनरीक्षक, श्री, श्री.म्हते्रे एच.जे.- उद्यान सहाय्र्क, 

श्री.डी.डी.सटाणे - (स्िापत्र् उद्यान), श्री.डामसे आर.पी. – मिरेरर्ा लनरीक्षक,          

श्री. गार्कवाड पी.आर.मुख्र्ाध्र्ापक माध्र्. लवद्यािर्, भोसरी, श्री. फुगे एन.िे-प्र.क्रीडा 

पर्यवेक्षक. 

  ------ 

मा.अध्र्क्षा - सवय सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभिेा सरुवात   करणेत  र्ेत 

आह.े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ------ 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवेळच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि 

करुन घणेते आि.े 

      ------ 

लवषर् क्रमािंक  १. प्रभाग क्र. ७  भोसरी र्िेीि भोपते उद्यानाचे नािंव बििून धमयवीर सिंभाजी  

                       उद्यान अस ेनामकरण करणेबाबत मा.लभमाबाई पोपट फुगे, सभापती  र्ािंचे  

                       दिनािंक १/६/२०१८ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक  २  बोपखिे गावातीि रस्त्र्ास कै.रघुनाि गेनबा घुि ेपि असे नामकरण  

                        करणबेाबत.मा.लवकास हररश्चिंद्र डोळस र्ािंचे दिनािंक ०४/०६/१८ चे पत्र. 

  ------- 

               अ) दिनािंक ०३/०५/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका २ )    

                    सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केिे. 

                                         ------          

ठराव क्रमािंक - ०६    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०४/०६/२०१८      

सूचक- मा.सागर गवळी      अनुमोिक – मा.लप्रर्ािंका बारस े

सांदिभ  - च-होिीगावात िाभाडे वस्ती र्िेे असणा-र्ा चौकास नामकरण पपिं.पचिं.  

           म.न.पा.नुसार मान्र्तालमळणेबाबत मा.िक्ष्मण सोपान सस्ते र्ािंचे  

           दि. १८/०५/२०१८ चे पत्र. 

           च-होिी गावातीि म्हसोबा मिंदिराजवळ होणा-र्ा चौकािा श्रीमिंत सभुिेार  

कृष्णाजी िाभाडे (सरकार) चौक असे नामकरण करणेसाठी  सिरच्या  लवषयास 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर ठराव सवाभनुमते मान्र् झाला  

                                                 ------ 
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ठराव क्रमािंक - ०७    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०४/० ६/२०१८      

सूचक- मा. लवकास डोळस     अनुमोिक – मा.िक्ष्मण उिंड े

सांदिभ  -दिघी-बोपखेि मधीि दिघी र्ेिीि परािंडनेगर पररसरािंतीि भागात दिशािशयक  

           बोडय बसलवणेबाबत.मा.लवकास हररश्चिंद्र डोळस र्ािंचे दिनािंक २१/०५/१८ चे पत्र. 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा क्षते्रामध्र्े राहणा-र्ा नागरीकािंची सातत्र्ाने 

वाढ होत आह.े तसेच प्रभाग क्र. ४ दिघी- बोपखि मधीि दिघी गावातीि नव नलवन 

बािंधकाम प्रकल्पामुळे तसेच नव्याने झाििेे ६-/३० मीटर रस्त्र्ामुळे र्ा उपनगरात    

र्ेणा-र्ा नागरीकािंची सख्र्ा दिवसेंदिवस वाढत आह.े दिघी मधीि परािंडनेगर हा पररसर 

मोठा असून तेिे अनेक रस्ते आहते. त्र्ा रठकाणी िोकािंच्र्ा सोर्ी करीता प्रत्र्ेक रस्त्र्ास 

दिशािशयक बोडय बसलवल्र्ास र्ेणा-र्ा नागरीकािंना िळणवळणाच्र्ा िषृ्टीने सोर्ीचे होणार 

आह.ेप्रभाग क्र.४ दिघी- बोपखैि मधीि दिघीर्ेिीि परािंडनेगर पररसरातीि भागात 

खािीिप्रमाणे दिशािशयक बोडय बसलवण्र्ात र्ावेत. १) ित्गडनगर २) पिंचशीि कॉिनी 

३) परािंडनेगर बस िािंबा ४) परािंडनेगर कॉिनी निं. १ ५) जेष्ठ नागरीक, कै.सहाि ू(भाऊ) 

खिंडू तुपे पि ६)परािंडनेगर,कै.बाप्पूसाहबे तुकाराम परािंड ेपि ७) परािंडनेगर कॉिनीक्र. २ 

कै. सुिाम तुळशीराम परािंडमेागय ८) परािंडनेगर कॉिनी निं.३ ९) परािंडनेगर,कै.बाळासाहबे 

कोंडीबा परािंड े पि१०) परािंडनेगर,कै.राघोबा कोंडीबा परािंड े मागय ११) परािंडनेगर, 

कै.तुळशीराम तुकाराम परािंड ेमागय १२) परािंडनेगर, पसार्िान,सुमनलशल्प फेज १ व २. 

सिरच्र्ा लवषर्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े सिरचा ठराव कार्म होणेची वाट न पाहता 

अिंमिबजावणी स्िापत्र् लवभागाकडून करण्र्ात र्ावी. 

                                   सिरचा ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                                            ------  

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि 

करुन घणेते आि.े           

                                       ------- 

ठराव क्रमािंक - ०८    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०३/०५/२०१८       

सूचक- मा.सिंतोष िोंढे     अनुमोिक – मा.लवजर् िािंड े

सांदिभ - प्रभाग क्र. ७  भोसरी र्िेीि भोपते उद्यानाचे नािंव बििून धमयवीर सिंभाजी  

           उद्यान अस ेनामकरण करणेबाबत मा.लभमाबाई पोपट फुगे, सभापती  र्ािंचे  

           दिनािंक १/६/२०१८ चे पत्र. 

           प्रभाग क्र.७ भोसरी र्ेिीि लशतिबाग पररसरातीि उद्यानािा पुवी भोपते उद्यान 

असे नामकरण करण्र्ात आिेिे आह.े तिालप स्िालनक नागरीकािंच्र्ा मागणीनुसार सिर 

उद्यानास “धमयवीर सिंभाजी उद्यान” असे नामकरण करणसे मान्र्ता िणेेत र्ेत आह े

                                   सिरचा ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 
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                                                 ------   

     

ठराव क्रमािंक - ०९    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०३/०५/२०१८    लवभाग –  

सूचक- मा.लवकास डोळस     अनुमोिक – मा.िक्ष्मण उिंड े

सांदिभ  - बोपखिे गावातीि रस्त्र्ास कै.रघुनाि गेनबा घिुे पि अस ेनामकरण  

            करणेबाबत.मा.लवकास हररश्चिंद्र डोळस  र्ािंचे दिनािंक ०४/०६/२०१८ चे पत्र. 

            बोपखिे गावातीि कै.रघूनाि गेनबा घिुे स्िालनक नागरीकािंनी त्र्ािंचे कामाची 

आठवण व मालहती असावी म्हणून सव्ह ेनिं.१५३/२/ब र्ा रस्त्र्ास  “कै.रघनूाि गनेबा घिु”े 

असे नामकरण करण्र्ास  मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                                   सिरचा ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                                                 ------     

 

मा. अध्र्क्ष - र्ानिंतर मा.अध्र्क्षा र्ािंनी सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे.   

                                   
 

               

      अध्र्क्षा                                                                           

इ प्रभाग सलमती 

                                  भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९            

क्र-इक्षेका/कालव/४/१४६/२०१८ 
दिनािंक-  २७/०६/२०१८. 

  

       

                                                              प्रशासन अलधकारी तिा सलचव  

                                   इ क्षेिीर् कार्ायिर् 

                           भोसरी – ३९.  

 

प्रत- सवय सिंबिंलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी 

       र्ािंचेकड ेपुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना. 
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 दिनािंक  ०४/०६/२०१८ रोजी सकाळी  ११.०० वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाच े

माभसक सिते खािीिप्रमाण ेमा.नगरसिस्याांनी चचाभ केली. 

 

मा.लप्रर्ािंका बारस-े आिच्या भमटींगमध्य ेMSEB चे अभिकारी/कमभचारी याांचेबरोबर भमटींग 

घेणार होतो. 

मा.क्षते्रीय अभिकारी - MSEB चे अभिकारी/कमभचारी याांचेबरोबर स्वतिंत्र भमटींग घेण्र्ात 

र्ेईि. 

मा.लप्रर्ािंका बारस-े पाणी, िाईट र्ा गोष्टी दकती महत्वाच्र्ा आहते. आम्हािा एक वषे झािे 

लनवडून र्ेऊन परिंतू आमचे वॉडयमधीि कामे होत नसतीि तर पुढच्र्ा लनवडणूकीवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

पररणाम होऊ शकतो. पाण्र्ाचे कार् प्रॉब्िेम आहते.  

मा.बळेगािंवकर - क. अलभर्िंता (पाणीपरुवठा)- पिंपावरची िाईट गेिी होती. िाईटचा प्रॉब्िेम 

आह.े 

मा.लप्रर्ािंका बारस े – खूप गिंभीरतेने समस्र्ेबाबत लवषर् घेण े गरजेचे आह.े नागरीकािंना 

नगरसेवकािंना फेस करावे िागते.  इ प्रभागात इतर प्रभागापेक्षा जास्त तक्रारी आहते.  

मा.बळेगािंवकर क. अलभर्िंता (पाणीपुरवठा) – लाईनचा प्रॉब्लेम झाला आह.े 

मा.पवार-  कार्य.अलभर्िंता (पाणीपरुवठा)-  िाईट गेल्र्ामूळे पाणीपुरवठा करणेबाबत  प्रॉब्िेम 

झािेिा आह.े  कािपासनू िाईटचा प्रॉब्िेम कमी झाििेा आह.े मी स्वता: चेक करुन घेतो. 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– एक ना अनेक उत्रे आपण ितेा असता. परिंतू  पाण्र्ाचा खूप प्रॉब्िेम 

आह.े 

मा.पवार -  कार्य.अलभर्िंता (पाणीपरुवठा)-  एमआर्डीसी मध्र् ेिोन वेळा िाईट बिंि होती. 

र्ापुढे  पाणी आिे की, पाण्र्ाचे व्यवलस्ित वाटप करणार आह.े  

मा.लभमाबाई फुग,ेसभापती – पलहिे नगरसेवक होते त्र्ावेळी पाणीपुरवठा व्यवलस्ित होता. 

आता पाणीपुरवठा का व्यवलस्ित होत नाही.  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– आम्हािा २४ तास पाणी नको. फक्त िोन तासच पाणी पालहजे. सकाळी 

पाणी कोणािा लमळते, िपुारी कोणािा व्यवलस्ित लमळत नाही. पाणी वाटपाबाबत व्यवलस्ित 

लनर्ोजन करावे.  

मा.लनमयिा गार्कवाड – दिघीमध्र् ेएक मलहन्र्ापासून पाणी व्यवलस्ित लमळत नाही.  दिघी 

मध्र्े िोकसिंख्र्ा वाढिी आह.े नागरीकािंना पाणी पुरेस ेलमळत नाही. 

मा.लवकास डोळस – पाणी िाईट बाबत बिंडि आह ेअस ेसवय म्हणतात. नेहमीच टँकर मागवाव े

िागतात. पाणी नाही ही पररलस्िती हास्र्ास्पि  व लचड आणणारी आह.े रात्री सुध्िा स्िालनक 

नागरीकािंचे पाण्र्ाबाबत फोन र्ेतात. अलधकारी फक्त उत्रे िणे्र्ासाठी तर्ार आह.े 
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मा.क्षते्रीर् अलधकारी – सध्र्ा पावसाळर्ाचे दिवस आहते. आपत्कािीन पररलस्िती कधीही 

उद्भवू शकते. त्र्ामुळे र्ा काळात कुणाचेही फोन बिंि ठेवार्चे नाही.  

मा.लवकास डोळस – प्रत्र्ेक अलधकारी/कमयचारी जे कामकाजात टाळाटाळ करकता त्र्ािंना सक्त 

तादकि िर्ा. त्र्ािंचेवर कारवाई करा. आता पर्ांत दिघीमध्र्े पाण्र्ाचा प्रॉब्िेम आह.े र्ाबाबत 

कार्मस्वरुपी  सोल्र्ुशन काढि ेपालहजे. आपण इिंलजलनअर सारखेच काम केि ेपालहजे. प्रत्र्ेक 

गोष्ट नगरसेवकािंकडून झािी पालहजे का? आता  भनवडणूक होणार आह.े त्यावेळी पाभलकेतील 

लोकाांनी कामच केल ेनाही अस ेहोईल. गिानन महाराि मांदीर येथे गणेशनगर इ प्रभागाच्र्ा 

अिंतगयत आह ेह ेसधु्िा कमयचा-र्ािंना मालहत नाही. त्र्ामुळे पाणीपुरवठा लवभागातीि िोकािंवर 

कारवाई केिी पालहजे. पढुचे पररणाम कार् होतीि ते त्र्ािंना िाखवा.  

मा.िक्ष्मण उिंड े–  24x7 प्रकल्पाचे काम झाि ेपालहजे. मागचे लमटींगिा र्ाबत बोिणे झािे 

होते. ित्नगर मध्र्े डािंबरीकरण का केि े नाही? गुडघ्र्ाएवढे खड्ड े झािे आहते. राडारोडा 

रस्त्र्ाच्र्ा साईडिा गोळा करुन ठेविा आह.े तो उचिण्र्ात र्ावा. ड्रनेेजिाईन का टाकत 

नाही. रोज पेपरिा बातम्र्ा र्ेत असतात. प्रत्र्ेक वेळी टँकर बोिवार्चे ह ेबरोबर नाही. टँकर 

ह ेसोल्र्ुशन नाही. त्र्ासाठी र्ोग्र् ती उपार्र्ोजना केिी पालहजे. 

श्री.पवार-  कार्य.अलभर्िंता (पाणीपरुवठा)-  िडकत साहबे र्ािंचेबरोबर बोिण े झाि े आह.े  

आम्ही  साईट व्हीजीट करणार आहोत.  

मा.िक्ष्मण उिंड े – खड्डा बुिवून लेवल करण्यासाठी परभमशन आह े का? पोलीस चौकी ते 

ममतानगर चौक पयंत खड्ड ेझाले आहते. 

मा.क्षते्रीय अभिकारी – परभमशन घ्यावी लागते. परभमशन ददली असेल तरच पोलीस 

भडपाटभमेंटला कॉपी बिवावी लागते. 

मा.िक्ष्मण उिंड े– अभतक्रमण बाबत कार् चािि ेआह?े 

मा.क्षते्रीर् अलधकारी – अलतक्रमण बाबत आपिकेडून सगळी र्िंत्रणा काढून घेतिी आह.े सध्र्ा 

मुख्र् कार्ायिर्ातीि अलतक्रमण लवभागाकड ेह ेकामकाज आह.े 

मा.सागर गवळी – सिंतनगरिा िाईन क्रॉस करार्ची आह ेती िाईन क्रॉस झाल्र्ानिंतर प्र.क्र.५ 

उत्रेकडीि ३०% भाग पाण्र्ाचा आह.े िोन तास हनुमान कॉिनीत पाणीपुरवठा होतो. 

पाण्र्ाच्र्ा वेळेबाबत लनष्काळजीपणा आह.े िोकािंचा लवश्वास उडािा आह.े आता िोकािंची 

अडचण आह.े रोज पाण्र्ाचा प्रॉब्िेम आह.े अक्षयनगर िाग हा च-होलीमध्ये येतो. त्याठठकाणी 

पाण्याचा अभतशय प्रॉब्लेम आह.े मी तेथ ेतीन तास बसलो होतो.  त्यावेळी मा.आमदार साहबे 

याांना पाण्याबाबत फोन येत असेल तर दकती ियानक गोष्ट आह.े एक वषायत एक पाईपिाईन 

टाकू शकत नाही. सहकारनगरमधीि नागरीक गटाराचे लमक्स असििे ेपाणी लपतात. त्र्ािंना 

नवीन कनेक्शन िते नाही.  िवेकर वस्तीत स्वच्छ पाणी भटेल्र्ाचा आनिंि नागरीकािंनी पेढे 

वाटून व्यक्त केिा. दिड वषायपासून पाण्र्ाचे हाि होत आहते. ररकनेक्शन करा. 
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श्री.पवार-  कार्य.अलभर्िंता (पाणीपरुवठा) - २४ तासामधून िोन िोन तास पाण्र्ाचे वाटप 

करण्र्ात र्ेईि. पाणीपुरवठा करणेबाबत व्यवलस्ित लनर्ोजन केि े जोईि. ररकनेक्शन 

करण्र्ात र्ेईि. वकय   ऑडयर आि ेकी एक मलहन्र्ात कामे करण्र्ात र्ेईि.  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– आम्ही नागरीकािंचे फोन घतेो. नागरीकािंच्र्ा समस्र्ा समजून घेतो. एक 

वषायपासून ह ेऐकत आहोत. सध्र्ा नूर मोहल्र्ामध्र्े तीन दिवसापासून पाणी नाही. रोजे चाि ू

आहते.  नूर मोहल्र्ामध्र्े पाणी दिि ेपालहजे.  जे कामच करीत नाही त्र्ािंचेवर कठोर कारवाई 

झाल्र्ालशवार् पर्ायर् नाही. 

मा.सागर गवळी – पावसाळा आिा की खोिाई करु शकत नाही. जी कामे िवकरात िवकर 

करता र्ेईि ती काम ेकरणे. टेक्नीकि अडचणी आपल्र्ािा मालहत नाही. नागरीकािंनाही मालहत 

नसते. भलवष्र्काळात जे काम करणार आह ेते काम आताच प्रॉपर करणे. ५,१० वषे कामाची 

अडचण नसिी पालहजे. राधानगर, सॅण्डवीक कॉिनी र्ा भागाचे सािंडपाण्र्ाचे कार् केिे? 

मा.आमिार साहबे र्ािंचेपर्ांत नागरीक गेि ेनाही पालहजे. नागरीकािंनी आमचेकड ेआिे पालहजे. 

आमचेकडून चुकीचे काही घडि ेतर सवयस्वी जबाबिारी आमची राहीि.  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– पाण्र्ाचा कॉक चािू करणारे िोकािंवी पाण्र्ाची लस्िती अवििंबून असते. 

किं प्िेट केल्र्ावरच का पाणी र्ेते? अगोिर का पाणी र्ेत नाही. क्षेत्रीर् अलधकारी र्ािंची Visit 

होणार असेि तरच पाणी र्ेते.  

मा.सागर गवळी – दकती आ-र्ा सोडल्र्ा की पाणी र्ेते ह े वॉिमनचे काम आह.े एक वषे 

होऊनही एकही काम झािेि ेनाही. 

मा.िक्ष्मण उिंड े – नागरीकािंना पाणी िऊे र्ा मदु्दर्ावर आम्ही लनवडून आिो आह.े  काही 

रठकाणी पाणी सोडल्र्ावर एक तासाने पाणी र्ेते. त्र्ामुळे तेिीि नागरीकािंना िोडा वेळच 

पाणी लमळते. त्र्ािंना आ-र्ा दकती सोडल्र्ा ह े सधु्िा मालहत नसते. वॉिमनने र्ा सगळर्ा 

गोष्टीकड ेिक्ष दिि ेपालहजे.  

मा.सागर गवळी – कचरागाडीचे कमभचारी सवभ िागातील दोनदोन ददवस कचरा उचलत 

नाही. तसेच कच-याच्या गाडीवी काम करणारे कमभचारी चुकीची िाषा करतात. कच-याच्र्ा 

गाडर्ािंची अवस्िा बेकार झािी आह.े साफसफाई करणारे कमयचारी गल्िीमध्र्े साफसफाई 

करीत नाही. ठेकेिारािंची लमटींग घेण्र्ात र्ावी.  

श्री.प्रभाकर तावरे –सहा.आरोग्र्ालधकारी – ठेकेिारािंची लमटींग िावतो. 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– ठेकािारािंकडीि कमयचा-र्ािंना पी.एफ.लमळत नाही. 

श्री.प्रभाकर तावरे –सहा.आरोग्र्ालधकारी – पी.एफ.सवाांना दिल्र्ा लशवार् पगार होत नाही. 

पगार कमी असिे तर पी.एफ. दििा जात नाही. 

मा.सागर गवळी – सखबुाई गवळी उद्यानमिील साफसफाई होत नाही. टॉयलेटची स्वच्छता 

होत नाही.  तसेच तेथे िो वॉचमन आह ेत्याला बोलायला येत नाही.  त्यामुळे चाांगला वॉचमन  
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ठेवा. प्रभागातीि सवय नागरीक त्र्ा रठकाणी र्ेत असतात. कडक लसक्रु्रीटी ठेवा. गाडयनमध्र्े 

चािंगिी झाड ेिावा. िॉन तर्ार करा. तेिीि सवय जागा साफ करुन घ्र्ा.  

श्री.सटाण े– (उद्यान) – साफसफाई करण्र्ात र्ेईि. कच-याचे कां पोस्ट खत तर्ार करीत आह.े  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– गुळवे मैिान र्िे ेवॉककिं ग टॅ्रकवर झाड ेिाविी ती झाड ेवॉककिं ग टॅ्रकच्र्ा 

खािी िावणेत र्ावी.                                                                                                                                     

श्री.सटाण े(उद्यान) – वॉककिं ग टॅ्रकवरीि झाड ेखािी िावण्र्ात र्ेतीि. 

मा.लभमाबाई फुग,े सभापती – सगळीकड ेडािंबरीकरण केि ेनेमके माझ ेवॉडयमध्र्े डािंबरीकरण 

केिे नाही.  

मा.लवकास डोळस – पावसाळर्ापुवी ड्रनेेजचे काम करण्र्ात र्ावे. 

मा.सागर गवळी – र्ा वषायत जी कामे करार्ची आहते त्र्ाचे इस्टीमेंट तर्ार करण.े  ५० टके्क  

काम झाि ेआह.े बाकी कामे िवकर करणे.  

मा.अलजत बडु े (लस्वकृत सिस्र्)- पावसाळर्ामध्र्े पेव्हींग ब्िॉकचा प्रॉब्िेम  आह.े नािरुुस्त 

झािेमुळे खड्ड ेपडि ेआह.े पेव्हींग ब्िॉक िरुुस्त करणेचे काम करण.े  अलधका-र्ािंना लवनिंती आह े

की, नगरसेवकािंची काम ेपुणय झािी पालहजे. मा.आमिारािंना र्ा महापालिकेत र्ाव ेिागते ही 

शोकािंलतका आह.े रस्त्र्ावरीि दिव े इतके खराब झाि े आहते की, त्र्ािंचेवर धूळ असल्र्ामुळे 

दिव्यािंचा प्रकाश पडत नाही. त्र्ामुळे काचा साफ करण्र्ात र्ाव्यात. 

मा.क्षते्रीर् अलधकारी - पवे्हींग ब्िॉकचा लवषर् काय आह?े 

मा.िीवन गायकवाड -कायभकारी अभियांता (स्थापत्र्)- पेव्हींग ब्िॉक  खड्ड ेिरुुस्त करणारे आह.े 

त्र्ाबाबतचे टेंडर पाठलवणार आह.े 

मा.प्रा.सोनािी गव्हाण े – आिीनािनगर र्ेि े कचरा साफ केिा जात नाही. त्र्ा रठकाणी 

डेंग्र्ुचा पेशिंट आढळिा आह.े औषध फवारणी केिी पालहजे. 

श्री.डामस े–मिेररर्ा लनरीक्षक – गोडाऊनिा औषध आिेि ेआह.े त्र्ामुळे सवय वॉडयमध्र् ेऔषध 

फवारणी केिी जाईि. 

मा.प्रा.सोनािी गव्हाण-े आिीनािनगर र्ेिीि गाडयनमध्र्े वॉचमन नाही. तेि ेसवय मोठी मुि े

असतात. 

श्री.सटाण े–(उद्यान) - आिीनािनगर र्ेिीि गाडयनमध्र्े वॉचमन ठेवण्र्ात र्ेईि.  

मा.लवजर् िािंड े (लस्वकृत सिस्र्) – सीएमइ र्ेिीि नािा पूणय भरिा आह.े पावसाळा सुरु 

झाल्र्ापासून सोसार्टीमध्र्े गुडघ्र्ाएवढे पाणी साचिे आह.े पावसाळर्ापुवी नािेसफाई करुन 

िणे्र्ात र्ावी.   सीएमईच्र्ा नाल्र्ाबाबत कार्म स्वरुपी लनणयर् घेण्र्ात र्ावा.  

मा.प्रभाकर तावरे – सहा आरोग्र्ालधकारी – सीएमई नािा आह ेत्र्ारठकाणी िोन,तीन नाि े

जोडिेि ेआह.े तसेच तेिे केबि गेिेिी आह.े जे.इ.सोबत बोिण ेझाि ेआह.े जे.सी.बी.मशीन 

िावता र्ेत नाही. ५,६ फूट पाणी िागते. त्र्ात ड्रनेेजचे पाणी र्ेते.  
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मा.लवकास डोळस – सोसार्टीमधून साठििेे पाणी जाण्र्ासाठी आऊटिटे दिििेा नाही. चार 

सोसार्टीचे पाणी साठि ेआह.े नाल्र्ाचे शेजारी िोकािंची घरे आहते.  

मा.प्रभाकर तावरे – सहा आरोग्र्ालधकारी – मी प्रत्र्क्ष पाहणी करतो. 

मा.लभमाबाई फुग,े सभापती – समियकॉिनी, लगताईनगर मधीि काम ेवषय झाि ेतरी अजून 

झािेि ेनाही. 

मा.सागर गवळी – सगळीकडीि ड्रनेेजची साफसफाई करुन घ्र्ावी.  पावसाळर्ाच्र्ा आत 

औषध फवारणी करण.े धूरफवारणी करण.े 

मा.प्रा.सोनािी गव्हाण े – भािंबुडनेगर र्ेिीि कचराकुिं डीत र्ेिे हॉटेि िाईनवािे व 

सगळीकडीि िोक कचरा टाकतात. त्र्ामूळे तेिीि कचराकुिं डी काढून िसुरीकड ेहिलवण्र्ात 

र्ावी.  सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात याव.े येणारे-िाणारे व्यक्तींना त्रास होत आह.े वाहने 

रस्त्र्ावर स्िीप होतात. तसेच पीएमटी डपेोजवळ काही अिंतरावर टेम्पो सुध्िा िावििे े

असतात. 

मा.श्री.िािंड ेउपअलभर्िंता (लवद्यतु) – सीसीटीव्ही कॅमेरे स्माटय लसटी प्रोजेक्टमध्र् ेकरणार आह.े  

मा. लप्रर्ािंका बारस-े  बराच वेळ सगळे सन्मा नगरसिस्र् िाईट, पाणी, रस्ते, ड्रनेेज व आरोग्र् 

लवभागाशी सिंबिंधीत चचाय करीत आहोत. चारही प्रभागाचे नगरसेवक सवय लवषर्ावर बोित 

आहते. तोंडी भरपरू बोिून झाि,े आता आम्ही मा.क्षते्रीर् अलधकारी व मा.आर्ुक्त र्ािंचेकड े

िेखी तक्रार करणार आह.े  

मा.लवकास डोळस – र्ाबाबत सहमत आह.े 

मा.लभमाबाई फुग,े सभापती – आजच्र्ा लमटींगिा उपलस्ित रालहिले्र्ा सवाांचे आभार 

मानते. व सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केि.े 
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