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         पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी- १८. 

मा.ह प्रभाग सलमती सभा 

कार्यपलिका क्रमािंक – ०३ 

सभावतृ्ािंत  

दिनािंक – ०७/०१/२०२१          वेळ – िपुारी ०२.०० वा. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 पपिंपरी लचचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा. ह प्रभाग सलमतीची मालसक सभा दिनािंक ०७/०१/२०२१ 

रोजी िपुारी ०२.०० वा.ह क्षेिीर् कार्ायिर्ातीि पिं.िीनिर्ाळ उपाध्र्ार्  सभागृहामध्र्े आर्ोलजत करणेत 

आिी होती. सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र्/नगरसिस्र्ा उपलस्ित होत.े  

 

१) मा.हर्यि मपच्छिंद्र ढोरे  - सभापती 

२) मा.शाम गणपतराव िािंड े -  सिस्र् 

३) मा.सुजाता सुलनि पािािंड े - सिस्र्ा 

४) मा. बनसोड ेराजू लवश्वनाि - सिस्र् 

५) मा.आशा धार्गुड े– शेंडगे - सिस्र्ा 

६) मा.काटे स्वाती (माई) चिंद्रकािंत - सिस्र्ा 

७) मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे - सिस्र् 

८) मा.कािंबळे अिंबरनाि चिंद्रकािंत - सिस्र् 

९) मा.िोरात ज्ञानेश्वर मुरिीधर     - लस्वकृत  सिस्र् 

१०) मा.सिंजर् गुिाब कणस े  - नामलनिशेीत सिस्र् 

 

 र्ालशवार् मा.अलभजीत हराळे -  क्षेिीर् अलधकारी, ह क्षिेीर् कार्ायिर्,  श्री.सुपे ए.के. िेखालधकारी, 

मा.अलनि राऊत – प्र.कार्य.अलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.लवजर्पसिंह भोसि े – उपअलभर्िंता स्िापत्र्, 

श्री.डी.डी.गवळी- उपअलभ र्िंता स्िापत्र्, श्री.रामेश्वर मोहाडीकर – उपअलभर्िंता जिलन:सारण, डॉ. िािवेार 

अ.अ.- ज्र्ेष्ठ वैद्यदकर् अलधकारी, वार्सीएमएच, श्री.व्ही.के.जाधव- उपअलभर्िंता स्िापत्र् उद्यान, 

श्री.एस.सी.कालशि-उपअलभर्िंता- बीआरटीएस,  श्री.जे.व्ही.पटेि – सहा.उद्यान अलधक्षक,  

श्री.आर.डी.लशरसाठ – उद्यान सहाय्र्क, श्री.सिंतोर् िािंडगे – उद्यान सहाय्र्क,  श्री.के.एस.अिंिरेु – 

उपअलभर्िंता, - पापु, श्री.एस.एन.गजे – क.अलभर्िंता पाणीपुरवठा, श्री.समीर हनुमान िळवी – क.अलभर्िंता- 

लवद्युत, श्री.शामसुिंिर बनसोड े– क.अलभर्िंता लवद्यतु, श्री.सिंिीप जीवन िोहकरे- क.अलभर्िंता जिलन:सारण, 

श्री.बाळासाहबे शेटे – क.अलभर्िंता बीआरटीएस, श्री.लनखीि फें डर – क.अलभर्िंता स्िापत्र् उद्यान,  

श्रीम.र्ािव प्रीती- क.अलभर्िंता जिलन:सारण,   श्री.कािंबळे लवजर् –क.अलभर्िंता स्िापत्र्,  श्री.रमेश 

पजिंतीकर- क.अलभर्िंता जिलन:सारण, श्री.वासुिवे तुकाराम अवसरे- क.अलभर्िंता लवद्युत, श्री.मगर एस.एम. 

– क.अलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.रमेश भोसिे – सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.एस.बी.मानमोड े – आरोग्र् 

लनरीक्षक, श्री.उध्िव ज्ञानशे्वर डवरी- आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.चव्हाण एस.एच.-आरोग्र् लनरीक्षक, 
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श्री.कोटीर्ाना.डी.एम.- आरोग्र् लनरीक्षक पशुवैद्यदकर्, श्री.उईके लवजर्कुमार – लवज पर्ंवेक्षक लवद्युत,  सौ. 

जर्श्री साळवी – क्रीडा पर्यवेक्षक इ. उपलस्ित होते. 

---------- 

प्रशासन अलधकारी तिा सलचव : माह े जानेवारी २०२१ च्र्ा दिनािंक ०७/०१/२०२१ रोजीचे  सभचेे 

कामकाज सुरु करण्र्ास मान्र्ता लमळावी.  

मा. सभापती – सवय सन्मा सिस्र् व अलधकारी/कमयचारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेस सुरुवात करणेत र्ेत आह.े 

श्री.तनपरेु रपविंद्र, लिलपक – नमस्कार आज र्ा ठठकाणी प्रभाग सलमतीच्र्ा सभेमध्र् ेसवांचे स्वागत करतो.  

प्रभाग सलमतीचे सभापती सन्मा.हर्यि ढोरे, सवय सन्मा. सिस्र् आलण ह क्षेिीर् कार्ायिर्ाचे नवलनवायलचत 

क्षेिीर् अलधकारी  मा.अलभजीत हराळे र्ािंचे  र्ा ठठकाणी स्वागत करुन सत्काराचा कार्यक्रम होणार आह.े  

 ह क्षेिीर् कार्ायिर्ाचे क्षेिीर् अलधकारी मा. अलभजीत हराळे  र्ािंनी दिनािंक २१/१२/२०२१ रोजी 

पिभार लस्वकारिेिा आह.े  त्र्ािंचे र्ा ठठकाणी मा.प्रभाग     अध्र्क्ष र्ािंचे स्वागत करण्र्ात र्ेत आह.े      

                      ( मा.क्षिेीर् अलधकारी श्री.अलभजीत हराळे र्ािंचा सत्कार करण्र्ात आिा.) 

मा.क्षिेीर् अलधकारी – सन्मा.सभागृह, सन्मा.प्रभाग अध्र्क्ष व  सवय सन्मा सिस्र् तसेच सवय अलधकारी 

कमयचारी माझी नुकतीच ह क्षेिीर् कार्ायिर्ामध्र्े  ह क्षेिीर् अलधकारी म्हणून नमेणूक झािी असून मी 

दिनािंक २१/१२/२०२१ रोजी पिभार लस्वकारिेिा आह.े  सोिापूर महापालिकेत सहा.आर्ुक्त म्हणून 

कामकाज पालहिे आह.े निंतर जत नगरपठरर्िमेध्र्े मुख्र्ालधकारी र्ा पिावर  कामकाज करुन ही लतसरी 

पोस्टींग पपिं.पचिं.महानगपालिकेतीि आह.े  

श्री.तनपरेु रपविंद्र – लिलपक – पपिंपरी पचिंचवड मधीि श्री. समीर हनुमान िळवी व श्री.जाधव र्ािंनी पुणे त े

कन्र्ाकुमारी पर्ंत सार्किवरुन प्रवास केिा आह.े त्र्ािंचा र्ा सभागृहामध्र्े सत्कार करण्र्ात  र्ते आह.े 

           (श्री. समीर हनमुान िळवी व श्री.सलुनि बाळकृष्ण जाधव र्ािंचा सत्कार करण्र्ात आिा.) 

--------- 

प्रशासन अलधकारी तिा सलचव सभाशाखा :सन्मा. सिस्र् र्ािंनी सािर केिेिे ऐनवेळचे लवर्र् िाखि करुन घेणेत 

आिे. 

---------- 

लवर्र् क्र.१- प्रभाग क्र. ३० र्ेिीि आरक्षण क्र. ३/५सव्ह.े निं.१६/१८/र्ेिे नव्यान ेलवकसीत होत असिेल्र्ा  

                  खेळाच्र्ा मैिानािा नाव िणेेबाबत मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे र्ािंचादि. ०७/०१/२०२१   

                 चे पि. 

लवर्र् क्र.२ – प्रभाग क्र.३०र्ेिीि आरक्षण क्र.३/१३सव्ह.ेनिं.१२/१३ र्ेिे नव्याने लवकसीत केिेिे वाहनतळ  

                   रोहीतराज र्वुा प्रलतष्ठाण र्ा सिंस्िेस चािवण्र्ास लमळणेबाबत. मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम   

                  काटे र्ािंच ेदिनािंक ०७/०१/२०२१  च ेपि. 

लवर्र् क्र.३-  लभमज्र्ोत नगर र्ेिीि समाज मिंदिरास रॉबटय हरॅी िास नाव िणेेबाबत. मा.राजू लवश्वनाि  

                  बनसोड ेर्ािंचे दिनािंक ०७/०१/२०२१  च ेपि. 

लवर्र् क्र.४     प्रभाग क्र. ३० िापोडीतीि जर्भीमनगर व फुगेवाडीतीि पठरसराच ेमुख्र् प्रवेशद्वार िरुुस्त  

                   करणेबाबत. मा.सौ.स्वाती (माई) चिंद्रकािंत काटे र्ािंचे दिनािंक ०७/०१/२०२१ चे पि. 

लवर्र् क्र.५- प्रभाग क्र. ३० िापोडी लवभागातीि आनिंिवन वसाहत र्ेिीि व्यार्ामशाळेिा सालहत्र्  

                   लमळणेबाबत. मा.सौ.स्वाती (माई) चिंद्रकािंत काटे र्ािंचे दिनािंक ०७/०१/२०२१ चे पि. 
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लवर्र् क्र.६-  प्र.क्र. ३० िापोडीतीि नाििंिा बुध्ि लवहार (िमुजिी) टेरेस वरीि बाजूस पिाशेड  

                  उभारणेबाबत. मा.सौ.स्वाती (माई) चिंद्रकािंत काटे र्ािंचे दिनािंक ०७/०१/२०२१ चे पि. 

लवर्र् क्र.७- मुिंबई पुणे महामागायजवळ पेट्रोि पिंप िगत रस्त्र्ास माता नरिंजन कौर चान्ना पि नामकरण    

                 करणे. व  नामफिक उभे करणेबाबत. मा.सौ.स्वाती (माई) चिंद्रकािंत काटे र्ािंचे दिनािंक 

                 ०७/०१/२०२१ चे  पि. 

-------------- 

मा.सभापती – मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे, मा.राजू बनसोड ेनगरसिस्र् व मा.स्वाती काटे नगरसिस्र्ा 

र्ािंनी िाखि केिेिे ऐनवेळच े  लवर्र् मिंजूर करण्र्ात र्ेत आह.े 

 ---------- 

सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते आििे ेलवर्र् घणेते आि.े. 

 

ठराव क. ०५       लवर्र् क्र.-  १  

दिनािंक – ०७/०१/२०२१      लवभाग - 

सुचक – मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे    अनुमोिक -  मा.शाम िािंड े 

सिंिभय – प्रभाग क्र. ३० र्ेिीि आरक्षण क्र. ३/५सव्ह.े निं.१६/१८/र्ेिे नव्यान ेलवकसीत होत असिेल्र्ा  

           खेळाच्र्ा मैिानािा नाव िणेेबाबत मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे र्ािंचा दिनािंक ०७/०१/२०२१   

चे पि. वरीि लवर्र्ान्वर्े प्रभाग क्र. ३० िापोडी र्ेिीि आरक्षण क्र. ३/५ सव्ह.े निं. १६/१८ एस.बी. 

पाटीि शाळेशेजारी िापोडी र्ेिे म.न.ना.चे  नव्यान ेलवकसीत होत असिेल्र्ा खेळाच्र्ा मैिानािा कै. सौ. 

कमि सुिाम काटे असे नािंव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                             ---------- 

ठराव क. ०६       लवर्र् क्र.-  २ 

दिनािंक – ०७/०१/२०२१      लवभाग - 

सुचक – मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे    अनुमोिक -  मा.शाम िािंड े

सिंिभय – प्रभाग क्र. ३० र्ेिीि आरक्षण क्र. ३/१३ सव्ह.ेनिं.१२/१३ र्ेिे नव्याने लवकसीत केिेिे वाहनतळ  

           रोहीतराज र्ुवा प्रलतष्ठाण र्ा सिंस्िेस चािवण्र्ास लमळणेबाबत. मा.रोलहत (आप्पा) सुिाम काटे  

           र्ािंचे दिनािंक ०७/०१/२०२१  चे पि. 

 वरीि लवर्र्ान्वर्े प्रभाग क्र. ३० िापोडी र्ेिीि आरक्षण क्र. ३/१३ सव्ह.ेनिं. १२/१३ गणेशनगर, 

िापोडी र्ेिे म.न.पा. नव्याने लवकसीत केिेिे वाहनतळ ह े िापोडीतीि रोलहतराज र्ुवा प्रलतष्ठाण र्ा 

सिंस्िेस चािलवण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                                                              ---------- 

ठराव क. ०७       लवर्र् क्र.-  ३ 

दिनािंक – ०७/०१/२०२१      लवभाग - 

सुचक – मा.राजू बनसोड े     अनुमोिक - मा.सौ.स्वाती (माई)  काटे 

सिंिभय – लभमज्र्ोत नगर र्ेिीि समाज मिंदिरास रॉबटय हरॅी िास नाव िणेेबाबत. मा.राजू लवश्वनाि  

            बनसोड ेर्ािंच ेदिनािंक ०७/०१/२०२१  चे पि. 



4 
 

 उपरोक्त लवर्र्ान्वर्े िापोडी र्ेिीि लभमज्र्ोत नगर रेल्वे िाईन शेजारीि नव्याने बािंधण्र्ात 

समाज मिंदिरास रॉबटय हरॅी िास र्ािंचे नािंव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                                                              ---------- 

ठराव क. ०८       लवर्र् क्र.-  ४  

दिनािंक – ०७/०१/२०२१      लवभाग - 

सुचक – मा.सौ. स्वाती (माई) चिंद्रकािंत  काटे     अनुमोिक -  मा.राजू बनसोड े 

सिंिभय – प्रभाग क्र. ३० िापोडीतीि जर्भीमनगर व फुगेवाडीतीि पठरसराच ेमुख्र् प्रवेशद्वार िरुुस्त  

           करणेबाबत. मा.सौ.स्वाती (माई) चिंद्रकािंत काटे र्ािंचे दिनािंक ०७/०१/२०२१ चे पि. 

 वरीि लवर्र्ास अनुसरुन पि सािर करत े की, माझे प्र. क्र. ३० जर्भीमनगर व फुगेवाडी 

पठरसरात जवळजवळ पिंचवीस हजार नागरीक रहात असून त्र्ा पठरसराची मुख्र् प्रवेशद्वार पुणयपणे 

मोडकळीस आिे आह.े त्र्ा अनुर्िंगाने त्र्ा पठरसराची ओळख नाहीशी झािी आह.े तरी िवकरात िवकर 

हर्ा प्रवेशद्वाराचे डागडुजीकरण (िरुुस्ती) करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                                                              ---------- 

ठराव क. ०९       लवर्र् क्र.-  ५  

दिनािंक – ०७/०१/२०२१      लवभाग - 

सुचक – मा.सौ. स्वाती (माई) चिंद्रकािंत  काटे     अनुमोिक -  मा.राजू बनसोड े 

सिंिभय – प्रभाग क्र. ३० िापोडी लवभागातीि आनिंिवन वसाहत र्िेीि व्यार्ामशाळेिा सालहत्र्  

           लमळणेबाबत. मा.सौ.स्वाती (माई) चिंद्रकािंत काटे र्ािंचे दिनािंक ०७/०१/२०२१ चे पि. 

 वरीि लवर्र्ास अनसुरुन पि सािर करते की, माझ्र्ा प्र.क्र. ३० मधीि िापोडी पठरसरातीि 

आनिंिवन वसाहतमधीि र्ुवक तरुणािंना व्यार्ाम करण्र्ाकरीता व्यार्ाम शाळेतीि सालहत्र् (सिंपुणय) िणे्र्ात 

र्ावे. िवकरात िवकर व्यार्ाम शाळेतीि िागणारे सवय सालहत्र् त्वरीत िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                                                                ---------- 

ठराव क. १०       लवर्र् क्र.-  ६ 

दिनािंक – ०७/०१/२०२१      लवभाग - 

सुचक – मा.सौ. स्वाती (माई) चिंद्रकािंत  काटे     अनुमोिक -  मा.राजू बनसोड े 

सिंिभय – प्र.क्र. ३० िापोडीतीि नाििंिा बुध्ि लवहार (िमुजिी) टेरेस वरीि बाजसू पिाशेड उभारणेबाबत. 

           मा.सौ.स्वाती (माई) चिंद्रकािंत काटे र्ािंचे दिनािंक ०७/०१/२०२१ चे पि. 

 वरीि लव र्र्ािंस अनुसरुन पि सािर करत े की, माझे प्र.क्र. ३० िापोडीतीि पवारवस्ती पठर 

सरातीि नाििंिा बुध्ि लव हार (िमुजिी) र्ा वास्तुचे वरीि बाजूस (टेरस) पिाशेड उभारण्र्ात र्ावे. 

जेणेकरुन पठर सरातीि छोटे छोटे कार्यक्रम घेता र्ेतीि. तरी आपणािंस नम्र लव निंती आह ेकी, िवकरात 

िवकर ह ेकाम करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                                                                ---------- 

ठराव क. ११       लवर्र् क्र.-  ७  

दिनािंक – ०७/०१/२०२१      लवभाग - 

सुचक – मा.सौ. स्वाती (माई) चिंद्रकािंत  काटे     अनुमोिक -  मा.राजू बनसोड े 
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सिंिभय – मुिंबई पुणे महामागायजवळ पेट्रोि पिंप िगत रस्त्र्ास माता नरिंजन कौर चान्ना पि नामकरण करणे.  

            व  नामफिक उभ ेकरणेबाबत. मा.सौ.स्वाती (माई) चिंद्रकािंत काटे र्ािंचे दि.०७/०१/२०२१ च े

पि. 

 वरीि लवर्र्ास अनुसरुन पि सािर करते की, माझे प्रभागातीि मुिंबई-पुणे महामागायजवळ पेट्रोि 

पिंपाशेजारीि रस्त्र्ास माता नरिंजन कौर चान्ना पि असे नामकरण करण्र्ात र्ाव.े व नािंव फिक उभ े

करण्र्ात र्ावे. जेणेकरुन र्ा रस्त्र्ाजवळीि पठरर नागरीकािंच्र्ा व लवद्यतु कमयचारी, सफाई कमयचारी, 

पोस्ट कमयचारी र्ािंना पुढीि कामकाज करण्र्ास सोईस्कर होईि. लवकासाच्र्ा अनुर्िंगाने सुिंिर पाऊि 

असेि. िवकरात िवकर जििगतीने हर्ा कामास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                             ---------- 

मा.सभापती – सवय प्रिम सवय सन्मा.नगरसिस्र् व सवय अलधकारी / कमयचारी र्ािंचे स्वागत करुन आभार 

मानून ही सभा सुरु करीत आहोत. मा.अलभजीत हराळे र्ािंची पलहिीच लमटींग आह ेसवांचे वतीने त्र्ािंच े

स्वागत करीत आह.े र्ा सभमेध्र्े चचेिा सुरुवात करण्र्ात र्ावी. 

मा.स्वाती (माई) काटे -  कासारवाडीमध्र्े जे करसिंकिन िदफस आह ेत्र्ा ठठकाणी कोण कमयचारी आह.े 

नागरीक टॅक्स भरण्र्साठी र्ेतात त्र्ािंना सहकार्य करीत नाही. जेष्ठ नागरीकािंना खूप िास होतो ह ेचकुीच े

आह.े क्िाकय  कॅशीअरच ेकाम करतात.  त्र्ािंच ेकाम कोण करणार. एक मलहिा तीन मलहने पासून करसिंकिन 

लवभागामध्र्े जात आह.े त्र्ा मलहिेकड ेजातीने िक्ष घािावे.  

मा.आशा शेंडग े – कािच नळकनेक्शनसाठी अजय दििा आह.े नळकनेक्शनच े काम जे करतात त्र्ािंनीच 

कॅशीअरचे काम करणे ह ेसोपे नाही. कॅशीअरचे काम करणेमागचे कार् कारण आहे. अशा प्रकारे काम चाि ू

असल्र्ामुळे खूप फाईि पेंडीग आहते.  तीन चार मलह न्र्ािंनी फाईि करसिंकिन लवभागामध्र्े मॅडमकड े

जातात.  काहीही कारवाई होत नाही. कॅशीअर कॅश घ्र्ार्िा का बसतो. आपण आपिे दििेिे कामकाजात 

दकती  काम प्रामालणक करता. ज्र्ािंचेकड ेजे काम आह ेते त्र्ािंनीच करावे.  टॅक्सचे िफीस िापोडी, फुगेवाडी 

व कासारवाडी र्ा ठठकाणी आहते. त्र्ाठठकाणचे कमयचारी लमटींगिा आिे पालहजे.  

मा.सभापती – कासारवाडी र्ेिीि क्िाकयिा फोन केिा होता का? 

मा.क्षिेीर् अलधकारी – र्ा लमटींगच्र्ा अगोिरच करसिंकिन लवभागाच्र्ा कमयचा-र्ािंची लमटींग घेतिी आह.े 

कमयचा-र्ािंकड ेगट जास्त आहते. कॅशीअर सेपे्रट आह.े िडयर दििेिी नाही. 

मा.आशा शेंडगे – कमयचा-र्ािंना गट िर्ा व कॅशीअरची नेमणूक करा. एखािा कॅशिा हात िावणे ह ेसोपे 

नाही.  अलधका-र्ािंनी िडयर दििी पालहजे.  र्ाबाबत मालहती िर्ावी. 

मा.सजुाता पािािंडे – प्र.क्र. २० सिंपूणय खोिनू काढिा आह.े प्रत्र्ेक घराच्र्ा समोर खोिनू ठेविे आह.े  स्माटय 

लसटी माझे वॉडयमध्र्े नाही.  मिा सािंगून का खोिाई करीत नाही. हा लवर्र् कार् आह.े स्माटय लसटी अिंतगयत 

सिंपूणय रस्ता खोििा आह.े माझा ऐठरर्ा का खोििा जातो र्ाबाबत मालहती िर्ावी. 

मा.आशा शेंडगे – ह प्रभागाच्र्ा समोर खोििे जात आह ेव पेपरिा बातमी आिी आह.े त्र्ािंनतर तक्रार 

क्षेिीर् अलधकारी र्ािंचेसमोर आिी आह.े शहराचा नकाशा असा केिा आह.े सिंबिंधीत ठेकेिाराने माझ े

घरापर्ंत खोिाईचे काम करार्चे र्ाबाबत अलधकारी र्ािंना सुध्िा मालहती असणे आवश्र्क आह.े आपि े

शहरात प्रभागािा कनेक्ट करणेसाठी वार्री टाकल्र्ा पालहजे.  

मा.सजुाता पािािंड े -  स्माटय लसटी अिंतगयत आमचकेड े काम नाही, माझ े वॉडयमध्र्े बजेट नाही.  दकती 

मलहन्र्ाची माझी तक्रार आह.े आता पेव्हींग ब्िॉकच ेकाम करावे िागेि. सीसीटीव्ही कॅमेराचे केबल्स आहते 

असे वाटत नाही. माझ्र्ा एठरर्ाची स्माटय लसटीमुळे व मेट्रोने चाळण केिी आह.े त्र्ािंना काम करण्र्ासाठी 

कुठे तरी मार्कंग असेि.  प्रभाग क्रमािंक २० मध्र्े काम कराव े िागेि. मेट्रोमुळे खोिाई केिी र्ाबाबत 

नगरसिस्र्ािंना काही तरी  मालहती िर्ावी. प्रत्र्ेक वॉडयसाठी बजेट असते. मेन्टेन्स काही नसेि तर खोिाई 

कशी करतात. सिंपुणय वॉडय खोििा आह.े  
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मा.गवळी  धनिंजर् – पेव्हींग ब्िॉक काढल्र्ानिंतर बसवून िणे्र्ात र्ेणार आह.े 

मा.आशा शेंडगे – केबिच ेकाम चाि ूअसताना मी फोटो काढिे आह.े त्र्ावेळेस अलधका-र्ािंना कार् काम 

चाििे आह ेते सािंगता र्ेत नव्हत.े आम्ही कार् काम करतो आम्हािा मालहती नाही. ७० टके्क काम झाि े

आह.े ह ेसगळे न सािंगता काम करत आह ेही वस्तूलस्िती आह.े आम्हािा काहीही मालहती नसते. बाकीच े

वॉडय चकाचक होत आहते आमचेकड ेबजेट नाही त्र्ामुळे काम करता र्ेत नाही.  

मा.सजुाता पािािंडे – लवभागातून आिशे िणे्र्ात र्ावे. िवकरात िवकर काम िािंबविे पालहजे.  

मा.राज ूबनसोड े– श्री.समीर िळवी व जाधव र्ािंचे सवयप्रिम अलभनिंिन करतो. स्माटय लसटी अिंतगयत काम 

केिे जात आह.े आता नव्यानेच रस्त्र्ाचे काम केि ेजात आह.े नगरसेवकािंना सािंगणे कतयव्य आह.े रस्त्र्ाच 

एवढे खड्ड ेझािे आहते त्र्ामुळे  नागरीक खड्डर्ात पडताना पालहिे आह.े ताबडतोब त्र्ािंचे काम िािंबवावे.  

मा.सजुाता पािािंडे – स्माटय लसटीमध्र्े काम आह ेतर आम्हािा नगरसेवकािंना का बोिाविे. स्माटय लसटी 

अिंतगयत बरेचस ेकाम झािेिे आह ेर्ाची मालहती आम्हािा का िते नाही. 

मा.राज ूबनसोड े– नागरीकािंनी प्रश्न लवचारिे तर आम्हािा सािंगता आिे पालहजे.  र्ापुढे अशी कामे बिंि 

करा. आम्हािा पुणय मालहती िर्ा. चोरुन काम चाििे आह.े सगळे रस्ते खोििे आहते.  लवद्यतु लवभागान े

आमचे प्रभागात चािंगि ेएिइडी बल्ब िावनू िर्ा. एिइडी बल्ब िर्ार्चे नसेि तर िाईटच ेपोि काढि े

तरी चाििे. एिइडी आमचे र्ेिे नाही. एिइडी लवर्र् खूप दिवसापासून प्रििंबीत आह.े  

मा.क्षिेीर् अलधकारी -  स्माटय लसटीचे अिंतगयत खुिाई केिी आह.े  कोणत ेकाम केि ेआह ेर्ाबाबत स्माटय 

लसटीिा पि िणे्र्ात र्ेईि. कामकाज िािंबवणेचे अलधकार मा.आर्ुक्त साहबेािंना आह.े  

मा.अिंबरनाि कािंबळे – स्माटय लसटीचे अलधकारी मा.आर्कु्त साहबेािंना आहते. परिंत ूप्रभाग क्रमािंक २० व ३० 

र्ा ठठकाणी स्माटय लसटीचे  काम चाििे आह.े र्ाबाबत आम्हािा मालहती पालहजे. 

मा.सजुाता पािािंडे –  आम्हािा आमचे प्रभागात बजेट नसल्र्ामुळे िास होत आह.े  बजेटचा लवर्र् आम्ही 

जनरि बॉडीिा बोिू शकत नाही. आमचा हा आपुिकीचा लवर्र् आह.े बजेटबाबत मेजर इश्र्ू झािेिा 

आह.े 

मा.राज ूबनसोड े– स्माटय लसटीचे  अलधका-र्ािंना लमटींगिा बोिावण्र्ात र्ावे.  

मा.अिंबरनाि कािंबळे – िोन दिवसािंनी स्माटय लसटीच्र्ा अलधका-र्ािंना लमटींगिा बोिावण्र्ात र्ावे. 

त्र्ािंचेसाठी लमटींग घेण्र्ात र्ावी.  

मा.सभापती – स्माटय लसटी अिंतगयत कामे आहते र्ाबाबत त्र्ा लवभागाच्र्ा अलधका-र्ािंसोबत पुढच्र्ा 

आठवडर्ात लमटींग घेण्र्ात र्ावी. आजपर्ंत आपण सिंबिंधीत अलधका-र्ािंशी बोििो नाही. त्र्ामुळे चारही 

वॉडयमधीि  सन्मा.नगरसेवकािंसोबत लमटींग िावावी. स्माटय लसटीचे सवय अलधकारी लमटींगिा आिे पालहजे. 

बाकी लवभागातीि सगळे अलधकारी सुध्िा लमटींगिा पालहजे. अलतक्रमण आता प्रभागािा दििे आह.े 

अलतक्रमण कारवाई बाबत कार् करीत आह.े  

मा.आशा शेंडगे – सात मलहनेपासून अनालधकृत बािंधकाम चािू आह.े आपिे शहराची इमारत पाडार्ची 

र्ाबाबत अलतक्रमणच्र्ा टीमने व्यवलस्ित पालहिे पालहजे.  

मा.सजुाता पािािंड े – माझे वॉडयमध्र्े िसु-र्ा वॉडयमधीि िोक र्ेऊन अलतक्रमणची कारवाई करतात. 

कोणीही र्ेऊन कारवाई करणे ह ेर्ोग्र् नाही. अलतक्रमणच्र्ा टीमची एक लमटींग िावणे. आजचे लमटींगिा 

अलतक्रमणचे अलधकारी आिे आहते का? 

मा.शाम िािंडे – सगळर्ाच लवर्र्ाबाबत लमटींग िावावी. सगळे अलधकारी व सगळे नगरसेवक   र्ािंना 

लमटींगिा बोिावण्र्ात र्ावे. र्ेत्र्ा मिंगळवारी िपुारी प्रत्र्ेक लवभागाची लमटींग िावणे. 

मा.अिंबरनाि कािंबळे -  आजची लमटींग पलहिीच आह.े क्षेिीर् अलधकारी नवीन आहेत.  अलधकारी 

लमटींगिा पलहिे आिे पालहजे. सभापतींचा अपमान आह.े सवय लमटींग प्रभाग अलधका-र्ािंनी हणॅ्डि केिी 

पालहजे. मा. आर्ुक्तािंना अलधकार आहते असे असेि तर क्षिेीर् अलधकारी र्ािंना कार् अलधकारी आहते..  



7 
 

मा.क्षिेीर् अलधकारी – िपुारी २.०० वा. लमटींग सुरु झािी का र्ाबाबत लवचारणा केिी होती. 

मा.ज्ञानशे्वर िोरात –लस्वकृत सिस्र् – आजची लमटींग तहकूब करावी. अलधकारीकडून कुठिीही कामे होत 

नाही. कुठिेही अलधकारी वळेेवर र्ेत नाही. अलधका-र्ािंचा प्रोटोकॉि पालहजे. नगरसेवकािंनी प्रश्न लवचारि े

तर उत्रे न िणेे ह ेर्ोग्र् नाही.  िोकािंना व्यवलस्ित न्र्ार् िते नाही तर कार् उपर्ोग.  न्र्ार् व्यवलस्ित िते 

नाही र्ाच ेकार् कारणआह?े  प्रत्र्ेक नगरसिस्र्ािंचे प्रश्नावर उत्र लमळािे पालहज.े शहरातीि कामे आहते. 

 

 

मा.सिंजर् कणस े –नामलनिलेशत सिस्र् -  सभागृहामध्र्े अध्र्क्षािंचा अपमान झािा आह.े आम्ही सवय 

नगरसिस्र् लनर्ेध करतो. मिंगळवारी सवय अलधकारी उपलस्ित रालहिे पालहजे.  

मा.सजुाता पािािंडे -  क्षेिीर् अलधकारी र्ािंचकेडून चकू झािी आह.े त्र्ािंची पलहिीच लमटींग आह.े आपण 

त्र्ािंना एक सिंधी िऊे.  त्र्ािंनी प्रोटोकॉि पाळार्िा हवा. त्र्ािंनी त्र्ािंच्र्ा अलधका-र्ािंना ताब्र्ात ठेवणे त्र्ािंच े

काम अह.े मिा वाटत ेपलहिीच लमटींग आह,े वािाची होऊ नर्े. आपण खूप िोकािंचे प्रलतलनधीत्व करतो. 

त्र्ामुळे साहबेािंना एक सिंधी िऊे.  

मा.अिंबरनाि कािंबळे – पशुवैद्यदकर् लवभागाचे कोणी अलधकारी आिे आहते का?  मोकाट कुत्रर्ािंचा भर्िंकर 

िास नागरीकािंना होत आह.े  

मा.सभापती – मिंगळवार दिनािंक १२/०१/२०२१ रोजी िपुारी २.०० वा. सवय अलधकारी व सवय 

नगरसिस्र्ािंसोबत लमटींग घणे्र्ात र्ेत आह.े सवांनी हजर राहावे.  र्ाबाबत सवानंा आिशे िणे्र्ात र्ावे.  

       मा.सभापती – मा.सवय नगरसेवक, अलधकारी/कमयचारी सवयच लमटींगिा उपलस्ित रालहिे त्र्ाबद्दि 

सवांचे आभार मानतो व लमटींग सिंपिी असे जालहर करतो.  

 

 

सही/- 

  हर्यि मपच्छिंद्र ढोरे  

सभापती ह प्रभाग सलमती 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

कासारवाडी- ३४. 

            

                                                                                                            

               सही/- 

प्रशासन अलधकारी तिा सलचव 

     ” ह”   क्षेिीर् कार्ायिर् 

लपपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

जा.क्र.हक्षेका/कालव/१४/२०२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

दिनािंक –  १९/०१/२०२१ 
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