
 -  - 

 

1 

1 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
                       

        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक -४ 

सभावतृ्ािंत  

 दिनािंक - ०६/०७/२०१८            वेळ िपुारी ०२. ०० वा. 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार 

दिनािंक  ०६/०७/२०१८ रोजी िपुारी ०२.०० वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे “सिंत ज्ञानशे्वर 

महाराज” सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभेस खािीिप्रमाण े

मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

१) मा.श्रीम.भिमाबाई पोपट फुगे  -  अध्र्क्षा 

२) मा.श्रीम.बुड ेसुवणाय लवकास 

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.सिंतोष (आण्णा) ज्ञानेश्वर िोंढे 

९) मा.प्रा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाणे 

१०) मा.Adv.लनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे 

११) मा.श्री.बुड ेअलजत प्रताप - लस्वकृत सिस्र् 

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

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

 

 तसेच खािीिप्रमाण ेअलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.श्रीलनवास िािंगट - क्षेत्रीर् अलधकारी, श्री.िेऊरकर अलनि- प्र.प्रशासन 

अलधकारी, श्री.लनकम एम.बी.िखेालधकारी - श्री.जीवन गार्कवाड-कार्यकारी अलभर्िंता 

(स्िापत्र्), श्री.सिंजर् भोसि-े कार्यकारी अलभर्िंता (जिलन:सारण), श्री.लवकास मो.आल्हाट –

अलतररक्त कार्यकारी अलभर्िंता- म.रा.लव.लव.भोसरी लवभाग,  श्री.बी.पी.िािंड े उपअलभर्िंता 

(लवद्युत). श्री.राजेंद्र पशिंि-ेउपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.चौरे  लशवाजी - उपअलभर्िंता (बािंधकाम 

परवानगी),  श्री.िविंड े एस.के.- उपअलभर्िंता (पाणीपुरवठा, श्री.वलहकर एस.एस.-प्र. 

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

तावरे - सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.अ.व.गुमास्ते - प्र.मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.क्षीरसागर 

आर.व्ही.-क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.), श्री.कोतकर पी.बी.-क.अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), 

श्री.बेळगािंवकर सुलनि एस. - क.अलभर्िंता (पाणीपुरवठा), श्री.पवार वैभव –क.अलभर्िंता 

(लवद्युत), श्री.सिंिीप ठोकळे - क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.लशतोळे एस.बी. क.अलभर्िंता (ज.लन.), 

श्री.शेिार ए.बी.- क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.कु-हाड े एस.एस..-क.अलभर्िंता (लवद्युत), 

श्री.लनखीि फें डर- क.अलभर्िंता (स्िापत्र् उद्यान), श्री.म्हते्र े एच.जे.- उद्यान सहाय्र्क, 

श्री.कोंढरे एस.आर.- कार्ाय.अलधक्षक (अलतक्रमण क व इ), श्री.गार्कवाड पी.आर.  
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मुख्र्ाध्र्ापक  माध्र्. लवद्यािर्, भोसरी, श्री.फुगे एन.जे. प्र.क्रीडा पर्यवेक्षक, श्री.साळुिंके जे.जे. 

– मुख्र्ाध्र्ापक  माध्र्. लवद्यािर्, भोसरी, श्रीमती पवळे जर्श्री रपविंद्र- समुह सिंघटक- 

नागरवस्ती लवकास र्ोजना 

       ------- 

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

आह.े    

  ------ 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन घणेते 

आि.े 

      ------ 

लवषर् क्रमािंक  १. इ प्रभागाच्र्ा दिनािंक ६/७/२०१८ च्र्ा सभेत खािीि ठराव मिंजूर करणेबाबत 

                       मा.सौ.लनमयिा मनोज गार्कवाड र्ािंचे दिनािंक ६/७/२०१८ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक  २.इ प्रभाग सलमतीच्र्ा मालसक सभेच्र्ा वेळेबाबत श्रीम.भिमाबाई पोपट फुगे 

                     अध्र्क्षा र्ाचे दिनािंक ०६/०७/१८ चे पत्र. 

भिषय क्रमािंक  ३. भोसरी फाटा असे नाव िणेेबाबत मा.Adv.लनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे  

                      र्ािंचे दिनािंक ६/७/२०१८ चे पत्र. 

भिषय क्रमािंक  ४. इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्ामध्र् ेनागरवस्ती लवकास र्ोजना लवभागातीि समाजसेवक/ 

                       समुहसिंघटक कार्म नेमणूक करणेबाबत.मा.लभमाताई पोपट फुगे-सभापती  

                       र्ािंचे दिनािंक ६/७/२०१८ चे पत्र  

  ------- 

               अ) दिनािंक ०४/०६/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ३ )    
                    सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केि.े 

                                         ------           

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन 

घणेते आि.े           

                                       ------- 

ठराव क्रमािंक - १०    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०६/०७/२०१८      

सूचक- मा.भिममला गायकिाड    अनुमोिक – मा. भिकास डोळस 

संदिम  - इ प्रभागाच्र्ा दिनािंक ६/७/२०१८ च्र्ा सभेत खािीि ठराव मिंजूर करणेबाबत 

            मा.सौ.लनमयिा मनोज गार्कवाड र्ािंचे दिनािंक ६/७/२०१८ चे पत्र.  

            िरील भिषयाला अिुसरुि भििंती अर्म करत ेकी, खालील ठराि दते आह.े  

१) स.िं.१, पुण ेआळंदी रोड श्री.िामदिे परांड ेयांचे घराकड ेर्ाणा-या रस््याचे िामकरण  

    ितेार्ी सिुाष चदं्र बोस मागम.  

२) अ. स.निं.१–२पुणे आळिंिी रोडच्र्ा पुवय बाजूस श्री.कुिं डिीक सािंडभोर र्ािंच्र्ा घराकड ेजाणा-र्ा   

रस्त्र्ाचे नामकरण – लमत्र सहकार नगर गल्िी निं.१ 

 ब. स.निं. १.२ पुण ेआळिंिी रोडवरुन गार्कवाड नगर कड ेजाणा-र्ा रस्त्र्ाचे नामकरण –  

लमत्र सहकार नगर गल्िी निं.२ राघव मिंगि कार्ायिर्ाकड.े  
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क. स.निं. २ पुणे आळिंिी रोडच्र्ा बाजूस श्री.बाळकृष्ण आगरवाि र्ािंच्र्ा घराकड े जाणा-र्ा 

रस्त्र्ाचे नामकरण – लमत्र सहकार नगर गल्िी निं.३.  

ड. पुण े आळिंिी रस्त्र्ाच्र्ा पलिमसे  श्री.बाळकृष्ण किम र्ािंच्र्ा घराकड े जाणा-र्ा रस्त्र्ाचे 

नामकरण- लमत्र सहकार नगर. 

३)  पुणे आळिंिी रस्ता दिघी गावठाण लवठ्ठि मिंदिर-महोिव मिंदिरा समोरीि चौकाचे नामकरण  

राजमाता लजजाऊ चौक असे करण्र्ात र्ावे.  

४) पणु े आळिंिी रोडवरुन गावठाण कड े जाणा-र्ा रस्त्र्ाचे नामकरण – समाज भषूण स्वगीर् 

पोपटिाि बन्सीिाि डाबी पि.  

वरीिप्रमाणे नामकरणाबाबतचे लवषयास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर ठराि सिामिुमते मान्र् झाला  

                                                 ------       

ठराव क्रमािंक - ११    लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०६/०७/२०१८      

सूचक-  मा.सौ.लप्रर्ािंका बारसे     अनुमोिक – मा.संतोष लोंढे 

संदिम  -  इ प्रभाग सलमतीच्र्ा मालसक सभचे्र्ा वेळेबाबत श्रीम.भिमाबाई पोपट फुगे 

            र्ािंचे ०६/०७/२०१८ चे पत्र. 
            इ प्रभाग सलमतीच्र्ा मालसक सभेची वेळ िर मलहन्र्ाच्र्ा पलहल्र्ा शुक्रवारी सकाळी 

११.०० वा.घेण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

                            सदर ठराि सिामिुमते मान्र् झाला  

                                                 ------ 

ठराव क्रमािंक - १२    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक- - ०६/०७/२०१८      

सूचक- मा.सिंतोष िोंढे     अनुमोिक – मा. सागर गवळी 

संदभय  “भोसरी फाटा” असे नाव िणेेबाबत Adv.लनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे  

           र्ािंचे दिनािंक ०६/०७/२०१८ चे पत्र. 
            लवश्रािंतवाडी ते आळिंिी र्ा रस्त्र्ावरुन आल्र्ानिंतर डाव्या बाजूिा वळण 

घेतल्र्ानिंतर भोसरीिा जाता र्ेते. त्र्ाचप्रमाण े आळिंिीवरुन आल्र्ानिंतर त्र्ाच फाट्यावर 

उजवीकड े वळण घेतल्र्ानिंतर भोसरीकड े रस्ता जातो. नुकतेच रस्ता रुिंिीकरण झाल्र्ामुळे  

ब-र्ाचिा बाहरे गावािंवरुन आिेल्र्ा नागरीकािंची फसगत होते व वळण िवकर घेता र्ेत 

नाही. त्र्ामुळे सिर वळणफाट्यावर “भोसरी फाटा” असा मोठा बोडय िावावा व सिर 

चौकाचे “भोसरी फाटा” असे नामकरण करण्र्ास व त्र्ाबाबत त्वरीत आजच्र्ा सभेत ठराव 

सिंमत करुन सिंबिंधीत लवभागािा सुलचत करण्र्ास मान्र्ता िणेेत आिी आह.े 

                             सदर ठराि सिामिुमते मान्र् झाला  

                                                 ------ 

ठराव क्रमािंक -१३    लवषर् क्रमािंक- ४ 

दिनािंक- - ०६/०७/२०१८      

सूचक- मा.Adv.लनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे   अनुमोिक – मा.प्रा. सोनािी गव्हाण े

संदिम  -    इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्ामध्र्े नागरवस्ती लवकास र्ोजना लवभागातीि समाजसेवक/ 

               समहुसिंघटक कार्म नेमणूक करणेबाबत.मा.लभमाताई पोपट फुगे-सभापती  

               र्ािंचे दिनािंक ६/७/२०१८ चे पत्र  
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          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्ािंतगयत प्रभाग क्रमािंक ३,४,५,७ र्ा 

प्रभागािंचा समावेश होतो. र्ा प्रभागातीि नागरीकािंना नागरवस्ती लवकास र्ोजना लवभागातीि 

लवलवध कल्र्ाणकारी र्ोजनािंची मालहती व बचत गटातीि मलहिािंना मागयिशयन त्र्ाचप्रमाणे 

सन्मा.नगरसिस्र् र्ािंना र्ाबाबत घ्र्ावर्ाचे वेळोवेळी प्रलशक्षणकामी नागरवस्ती लवकास र्ोजना 

लवभाग, मुख्र् कार्ायिर्, पपिंपरी – १८. र्ा रठकाणी जाऊन पाठपुरावा करावा िागतो. पुरेपरु 

मालहती व र्ोग्र् मागयिशयन लमळत नाही. त्र्ामुळे अनेक सवयसामान्र् नागरीक कल्र्ाणकारी 

र्ोजनािंपासून विंलचत राहतात. र्ामुळे सन्मा.सिस्र्ािंना त्र्ािंच्र्ा रोषास सामोरे जावे िागते. तरी इ 

क्षेत्रीर् कार्ायिर्ामध्र्े नागरवस्ती लवकास र्ोजना लवभागाकडून  समाजसेलवका/ समहु सिंघटक 

र्ािंची नेमणूक करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े सभावृत्ािंत कार्म होणेची वाट न पाहता 

ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करण्र्ात र्ावी. 

                            सदर ठराि सिामिुमते मान्र् झाला 

      ------- 

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

                                  
 

                         सही/- 

      अध्र्क्षा                                                                           

इ प्रभाग सलमती 

                                  भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९            

क्र-इक्षेका/कालव/४/१६६/२०१८ 
दिनािंक- २१/०७/२०१८. 
  

              सही/- 

                                                              प्रशासन अलधकारी तिा सलचव  

                                   इ क्षेिीर् कार्ायिर् 

                           भोसरी – ३९.  
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 दिनािंक  ०६/०७/२०१८ रोजी िपुारी  ०२.०० वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाच ेमाभसक 

सिते खािीिप्रमाण ेमा.नगरसिस्यािंी चचाम केली. 

मा.लप्रर्ािंका बारस-े मा.क्षेत्रीर् अलधकारी र्ािंनी ओळख करुन िर्ावी. 

मा.क्षते्रीर् अलधकारी – इ क्षते्रीर् कार्ायिर्ामध्र् ेपुवी प्रशासन अलधकारी म्हणून काम केि ेहोते. 

आता मी तीन आठवडर्ापासून क्षते्रीर् अलधकारी म्हणून मा.आर्कु्त साहबे र्ािंचे आिशेानुसार  

चाजय घेतिा आह.े र्ापुवी मी “ग” क्षेत्रीर् कार्ायिर् िेरगािंव र्ा रठकाणी प्रशासन अलधकारी म्हणून 

काम करीत होतो.  

 पुढच्र्ा आठवडर्ापासून सवाांच्र्ा घरी जाण्र्ाचा उपक्रम करणार आह.े 

मा.लप्रर्ािंका बारस े – उद्यान लवभागाचे श्री.सटाणे र्ािंनी फूटपािवर असििेी झाड े तोडता र्ेत 

नाही असे सािंलगतिे. पेव्हींग ब्िॉक वार्ा जातात. झाडािंची  मुळे वाढणार असे  म्हणािे. परिंतू 

नागरीकािंची मागणी आह े की, वॉकींग टॅ्रकवर झाडे नको. मागच्र्ा मलहन्र्ात लमटींगमध्र् ेझाड े

तोडण्र्ाबाबत म्हणाि े होते.  आभण आता झाड ेतोडणार िाही अस ेसांगतात ्याबाबत त्र्ािंिी 

लेखी उत्र िणे्र्ात र्ावे.    

मा.सागर गवळी – पाण्र्ाबाबत खूप तक्रारी आहते. त्र्ामुळे पाणीपरुवठर्ा बाबत काही तरी 

लनर्ोजन करावे. पुढच्र्ा िहा वषायत नागरीकािंना पाण्र्ाचा त्रास होणार नाही असे  लनर्ोजन 

करावे. चक्रपाणी वसाहत र्ेिीि खपू तक्रार आह.े  

मा.िविंड-े उपअलभर्िंता (पाणीपरुवठा) -मा.आमिार र्ािंनी जे काम सािंलगतिे आह े ते काम केििे े

आह.े  

मा.सागर गवळी – नागरीकािंची दिशाभूि करीत आहात. काही टेदिकि अडचणी असतीि तर 

सािंलगतिे पालहजे.   

मा.िविंड-े उपअलभर्िंता (पाणीपरुवठा) – पुढच्र्ा आठवडर्ात पाईप िाईन जोडून होईि. 

मा.सागर गवळी – कच-र्ाची गाडी तीन तीन दिवस जात नाही.  कच-र्ामुळे रोगराई पसरार्िा 

िागिी आह.े ड्रार्व्हर  िािालगरीची भाषा करतात. वेळेवर कच-र्ाची गाडी र्ेत नाही  व एकिा 

कचरा दििा तर मुद्दाम गाडी िािंबवार्ची नाही.  चुकीच्र्ा पध्ितीने काम चाििे आह.े 

मा.प्रभाकर तावरे- सहा आरोग्र्ालधकारी -   र्ाबद्दि काम चािू केिे आह.े मी प्रत्र्क्ष जागेवर 

जाऊन भेट िणेार आह.े  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– सिंकिन कें द्राबाबत काही लनर्ोजन करता र्ेईि का? 

मा.प्रभाकर तावरे- सहा आरोग्र्ालधकारी – नगररचना व लवकास लवभागाकडीि आरक्षण 

असार्िा हवे. सखुबाई गवळी उद्यानामध्र्े सिंकिन कें द्र चािू केि ेआह.े  खािच्र्ा बाजूिा सिंकिन 

कें द्र अद्यावत आह.े   

मा.लप्रर्ािंका बारस े– वॉडयमध्र्े धरू फवारणी करण्र्ात र्ावी. 

श्री.डामस े –  सध्र्ा िोन गाडर्ा उपिब्ध आहते त्र्ामुळे दिवसभर औषध फवारणी करण्र्ात 

रे्ईि.  चार मलहन्र्ाच्र्ा कािावधीसाठी औषध फवारणीची गाडी रेग्र्ुिर असते.  

मा.लप्रर्ािंका बारस े-  एक िोन वेळा मिा वॉडयमध्र्े घेऊन जा. मिा पण दफरार्चे आह ेवॉडयमध्र्े.  

प्रत्र्ेक वॉडयमध्र्े दफरुन सर्व्हके्षण करतात का? 

मा.प्रभाकर तावरे- सहा आरोग्र्ालधकारी-  आपिे जे सव्हके्षण आह े ते कमयचा-र्ािंकडून प्रत्र्ेक 

रठकाणी केिे जाते. सवयप्रिम कमयचारी टेरेसवर सव्हके्षण करतात. पावसाचे पाणी शुध्ि असते. 

निंतर घरामध्र् ेसवयत्र पालहिे जाते.  ज्र्ा रठकाणी पाण्र्ामध्र्े काही आढळिे तर कमयचारी पाचशे 

रुपर्े ििंड करतात. आपिकेड ेकिं टेनसय आह.े सगळीकडीि कचरा घेतिा जातो.  

मा.लप्रर्ािंका बारस े– शास्तीकर मूळ ड्राफ्ट लमळािा पालहजे.   
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मा.क्षते्रीर् अलधकारी -   करसिंकिन लवभागाकडून शास्तीकर मूळ ड्राफ्ट लमळत 

असतो.  

 

 

मा.सागर गवळी –  राहुलपाकम  मध्य ेि चेअरमिचे घरासमोर ड्रिेेर्चा प्रॉब्िेम खूप आह.े रस्त्र्ाचा 

भाग खािी गेिा आह.े त्र्ामुळे अपघात होण्र्ाची शक्र्ता आह ेत्र्ा रठकाणी अवस्िा कार् आह ेते 

पाहून त्वरीत ड्रनेेजचे काम करण्र्ात र्ावे. चोकअप करणारे िोक ड्रनेेजचे अधयवट काम करतात. 

आरोग्र्ाचे कमयचारी साफसफाई करतात व कचरा त्र्ाच रठकाणी पोत्र्ात भरुन ठेवतात व लनघुन 

जातात. चेंबर साफ करुन गाळ काढणेत र्ावा.  

मा. सिंजर् भोसि-े कार्यकारी अलभर्िंता (जिलन:सारण),  – कचरा उचिण्र्ाचे मशीन कचरा 

उचिण्र्ासाठी व्यवलस्ित जात नाही. मॅन्रु्अि बॅकेटसारखी ती मलशन आह.े त्र्ाने कचरा उचिता 

र्ेत नाही. 

मा.सागर गवळी – सखबुाई गवळी उद्यानातीि िेझर शो िवकर चाि ूकरण्र्ात र्ावा. अपुणय 

रालहिेि ेकाम पुणय करा. 

मा.लप्रर्ािंका बारस-े महािवेनगर चौकातीि पाण्र्ामध्र्े लवद्यािी वाहून गेिा तर र्ाबाबत 

कोणािा जबाबिार धरणार आह.े तेिीि रस्ता छोटा आह े तो मोठा करण्र्ात र्ावा. िहान 

मुिािंच्र्ा जीवासाठी तरी काम करण्र्ात र्ावे.      

मा.सिंतोष िोंढे – स.निं.५ ब्िॉक निं.८ र्ा रठकाणी किं टेनसय जात नाही. अधाय रस्ता कच-र्ाने 

भरिेिा असतो.  नागरीकासाठी शौचािर् साफ केिे जात नाही. नेमके र्ाचे कार् कारण आह?े 

काही झोपडपट्टीमध्र् ेखपू कचरा आह.े र्ारठकाणी स्िम एररर्ा आह ेपरिंतू र्ेिीि नागरीक करिाते 

आहते. पालिकेिा टॅक्स भरतात. परिंतू त्र्ािंना सुलवधा पुरलवल्र्ा जात नाही 

मा.प्रभाकर तावरे- सहा आरोग्र्ालधकारी-  उद्या मी स्वत: त्र्ा रठकाणी जाऊन बघतो. तसेच 

मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक व आरोग्र् लनरीक्षक र्ािंनाही बोिावतो. व तेिीि काम करार्िा िावतो.  

मा.सिंतोष िोंढे  - गव्हाणेवस्ती र्ेिीि ड्रनेेजचे काम करीत नाही.  जे कामे करीत नाही त्र्ािंना 

ब्िॅक लिस्टिा का घेऊ शकत नाही. ड्रनेेजचे काम केल्र्ावर ड्रनेेज िाईन लक्िअर होईि. 

आदिनािनगर र्ेिीि कामे व्यवलस्ित करुन घ्र्ा. अमृत र्ोजनेबाबत सवय नगरसेवकािंना सािंगण्र्ात 

र्ावे. प्रत्र्ेक वॉडयमधीि ड्रनेेजचे काम व्हावे र्ाकरीता हप्त्र्ािा लव्हजीट िर्ा.   

मा.सागर गवळी - कच-र्ाच्र्ा गाडीचे िोक र्ेत नाही. राधानगरी र्ेि ेपाण्र्ाची खूप ओरड आह.े 

र्ारठकाणचे नागरीक पाण्र्ासाठी  लनर्लमतपणे फोन करतात. त्र्ासाठी लनर्ोजन आवश्र्क आह.े  

शािंतीनगरचे पाण्र्ाचे टाकीवर जे कमयचारी काम करीत असतीि त्र्ािंना लशस्त िावा. नाहीतर 

त्र्ािंच्र्ा बिल्र्ा करा.   

मा. लवकास डोळस – मागच्र्ा लमटींगमध्र्े आम्ही सवय नगरसवेक पोटलतडकीने बोित होतो परिंतू 

त्र्ा लवषर्ावर काहीही झािेि ेनाही. स्वच्छ भारत अलभर्ान अिंतगयत झोपडपट्टीमध्र् ेसावयजलनक 

शौचािर् बािंधणेबाबत कार् करीत आहात. एसटीपी झािेि ेनाही.   झोपडपट्टीमधीि काम ेहोत 

नाही. त्र्ासाठी काही तरी मागय काढिा पालहजे. 

मा.प्रभाकर  तावरे- सहा आरोग्र्ालधकारी – िाभािी सुरुवातीिा  अर्म करतात तो ऑिलाईि 

रभर्स्टे्रशन     होतो. बािंधकाम झाल्र्ानिंतर फोटो अपिोड करण्र्ात र्ेतो. त्र्ानिंतर स्िापत्र्, 

जिलन:सारण लवभागाचा अहवाि प्राप्त ह होतो. त्र्ानिंतर सिंबिंधीतास शौचािर्करीता स्वच्छ भारत 

अलभर्ान अिंतगयत अनुिान दििे जाते.      

मा.सागर गिळी – फुगेिस्ती, या ठठकाणी ७, ८ पाईप लाईि टाकूि ६, ७  टॉयलटे बांधलले ेआह.े 

परंतू कुठलीही सुभिधा उपलब्ध नाही.  

मा. सिंजर् भोसि-े कार्यकारी अलभर्िंता (जिलन:सारण)  - सध्र्ा तो लवषर् मा. स्िार्ी सलमतीमध्र्े 

आह.े त्र्ाबाबत आमचेकड ेताबा नाही. 
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मा.लशनकर प्ररेणा – उपअलभर्िंता (स्िापत्र्) – आरोग्र् लवभागािा साफसफाई करुन 

घेण्र्ाबाबत िोन पत्र दििेिी आह.े परिंतू नागरीक तसेच टॉर्िटे वापरतात.  

 

 

मा.प्रभाकर तावरे- सहा आरोग्र्ालधकारी -  पाणीपुरवठा लवभागाने पाण्र्ाची व्यवस्िा करण्र्ात 

र्ावी. पाणी नसल्र्ामुळे शौचािर्ाची स्वच्छता करणे शक्र् होत नाही. 

मा.सिंतोष िोंढे- च-होिी र्ेिीि िवेकर वस्ती मा.महापौरािंचा वॉडय असून तेि े पाण्र्ाचे तळे 

साचिेि ेआह.े मी व्हीजीटिा गेिो तेंव्हा प्रत्र्क्ष पालहि.े  सवयच काम े५,६ माणसे कार् करणार 

आह.े ते HOD  व JE चे काम आह.े  त्र्ािंनी प्रत्र्क्षात पालहि ेपालहजे. 

मा.क्षते्रीर् अलधकारी -   HOD लमटींगिा मा.आर्ुक्त र्ािंनी र्ाबाबत सुचना केिले्र्ा आहते. 

मा.सागर गवळी –  सगळीकडीि झाड ेवाढिेिी आह.े डी.पी.च्र्ा बाजूिाच झाड ेआह.े त्र्ामुळे 

सारखी िाईट जाते. भोसरी गावात एक एक दिवस िाईट र्ेत नाही. त्र्ामुळे झाड े तोडण्र्ात 

र्ावी.  

मा.लनतीन िािंडग े -  भोसरी गावठाण र्ेि े सारखी िाईट जाते व िवकर र्ेत नाही. MSEB 

बरोबर सिंपकय  केिा असनू त्र्ािंनी तेिीि वार्र नसल्र्ामुळे िाईट  जाते अस ेसांभगतल.े िाईट 

गेल्र्ावर बरेच गैरप्रकार घडतात. त्र्ामुळे लवदु्यत लवभागाकडून सगळीकड े स्ट्रीट िाईटची 

व्यवस्िा करण्र्ात र्ावी.  

मा.सौ.लभमाबाई फुग,े सभापती – खिंडोबा माळ र्ेिीि स्वच्छता अलजबात होत नाही. आरोग्र् 

लवभागाकडून स्वच्छता करण्र्ात र्ावी. तसेच लवदु्यत लवभागाकडून सीसीटीव्ही कॅमरेे बसलवण्र्ात 

र्ाव.े 

मा.िािंड े– उपअलभर्िंता (लवद्यतु) -   स्माटय सीटीमध्र्े  सीसीटीव्ही कॅमरेे बसलवण्र्ात र्ेतीि. 

मा.लनतीन िािंडग े -  इिंद्रार्णीनगर सारख्र्ा रठकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसलवण्र्ात आि ेआह.े 

आमचेकड ेआवश्र्कता असताना आम्हािा लमळत नाही. आमच्र्ा र्िेे गाडर्ा फोडार्चे प्रकार 

चािू आहते. सीसीटीव्ही कॅमेरेमुळे ब-र्ाच गोष्टी लनिशयनास र्ेतीि.  

मा.िािंड े– उपअलभर्िंता (लवद्यतु)  - क प्रभागाकडून  सीसीटीव्ही कॅमेरे बसलवण्र्ात आिे आह.े  हा 

लवषर् वगीकरणाचा आह.े 

मा. लवकास डोळस -  वगीकरणाचा लवषर् आम्हािा कळत नाही. िहा कोटीची तरतूि लमळवून 

दििी आह.े इ प्रभागािा िोडा लनधी आह ेतो वाढवून घेतिा पालहजे. प्रत्रे्क लवभागािा तरतूि 

करुन घेतिी पालहजे.   

मा.सवुणाय बडु े–  आमचेकड ेपाण्र्ाची टाकी व्यवलस्ित भरत नाही. पाणी व्यवलस्ित सोडत नाही. 

नवीन पाण्र्ाच्र्ा पाईप िाईनची गरज आह.े ताजणेमळा, ताजणेवस्ती व बाकी रठकाणी 

पाणीपुरवठा व्यवलस्ित होत नाही. पाण्र्ाच्र्ा बाबतीत काही तरी सोर् करण्र्ात र्ावी.पलहल्र्ा 

पाण्र्ाच्र्ा टाक्र्ा व्यवलस्ित भरण्र्ात र्ाव्यात. तरच सगळर्ािंना पाणी लमळेि.  

 आमचेकड ेसतत ड्रिेेर् चोकअप होत आहते. दहा मभहन्यापासूि ड्रिेेर् भििागाला 

ड्रनेेजबाबत तकार करीत आह.े परिंतू कोणीही िखि घेत नाही.   

मा.लशतोळे – कलनष्ठ अलभर्िंता (जिलन:सारण लवभाग)- नवीन ड्रनेेज िाईन चािू केिी आह.े िोन 

अजून िाईन चाि ूकरार्ची  आह.े ज्र्ा रठकाणी चोकअप असतीि ते काढून घेतो. 

मा.सवुणाय बडु े– कच-र्ाच्र्ा गाड्या िोन तीन  दिवस र्ेत नाही. सगळर्ाच बाबींचा प्रॉब्िेम आह.े 

सफाई कामगार साफसफाई करीत नाही. टाळाटाळ करीत असतात. आमचेकड े नाि े भरपरू 

आहते. त्र्ािंची सफाई करण्र्ात र्ावी.  

मा.शिेार – कलनष्ठ अलभर्िंता (जिलन:सारण लवभाग)-  एक नािा फुटिा आह.े मटेररर्ि पडिे 

आह.े काम करुन िणे्र्ात र्ेईि. 

मा.सौ.लभमाबाई फुग,े सभापती – प्रत्र्के वॉडयमध्र्े औषध फवारणी व धूरफवारणी झािी पालहजे.   
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मा. लनमयिा गार्कवाड – सहा मलहन्र्ापासून लवद्युत लवभागाकड े पाठपूरावा करीत आह े की, 

माझे प्रभागात दिपमाळ बसलवण्र्ात र्ावी. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसभिल ेपालहजे. काहीही गैरप्रकार 

होऊ शकतात. तसेच दिघी र्ेि ेकुत्रर्ािंचा व डुकरािंचा नागरीकािंना त्रास होत आह.े र्िेीि ब-र्ाच  

िोकािंना कुत्रर्ाने चावल्र्ामुळे नागरीकािंमध्र् े लभतीचे वातावरण झािे आह.े डुकरािंचाही 

नागरीकािंना खूप त्रास होत आह.े  

मा.क्षते्रीर् अलधकारी – र्ाबाबत डॉ.िगड,े पशुवैद्यदकर् अलधकारी र्ािंना कळलवण्र्ात िणे्र्ात 

र्ेईि. 

मा.सागर गवळी -  िवेकर वस्ती  र्ा रठकाणी खूपच डुकरे दफरत असतात त्र्ाचेसाठी काही तरी 

केि े पालहजे.  अक्षरश: ती डुकरे चेबर फोडतात. मोकाट जनावरे, डुकरे व कुत्रर्ािंचा मोठर्ा 

प्रमाणावर नागरीकािंना वाहतुकीस त्रास होत आह.े र्ाबाबतही काही तरी करण्र्ात र्ावे. मोकाट 

जनावरे कोणाची आहते ते पालहिे पालहजे. पाण्र्ाच्र्ा टाकीचे टेंडर दििे आह.े  त्र्ाचे कार् झाि े? 

त्र्ािंना सगळर्ािंना बोिवून लमटींग घ्र्ावी. 

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

मानते. व सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केि.े 


