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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

 
सभावृ ांत 

(इ े ीय सिमतीची मािसक सभा) 
 

दनांक : ०७/०९/२०१९     वेळ: सकाळी ११.०० वाजता 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे स टबर २०१९ ची मािसक सभा 
शिनवार दनांक  ०७/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ भाग कायालयाचे  “संत ाने र 
महाराज”  सभागृहाम ये आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य/ 
नगरसद या उपि थत होते. 
 

१) मा.बुड सुवणा िवकास   - अ य ा 
२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते  - सद य 
३) मा.गायकवाड िनमला मनोज - सद या 
४) मा. ी.सागर बाळासाहेब गवळी - सद य 
५) मा.बारसे ि यांका िवण  - सद या 
६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  - सद या 
७) मा.साधना सिचन तापक र  - ि वकृत सद या 
८) मा.लांडे िवजय नामदेव  - ि वकृत सद य  

 
 या िशवाय मा. ीिनवास रामचं  दांगट - े ीय अिधकारी, मा. ी.संजय घुब-ेकायकारी 
अिभयंता थाप य, मा. ी. िवण घोडे – कायकारी अिभयंता िव ुत, मा. ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी, 
मा. ी.साळंुखे जे.जी.- मु या यापक मा.िव.भोसरी, मा. ी.पी.आर.गायकवाड – मु या यापक 
लांडेवाडी िव ालय, ी.एस. ही.बगाडे-सहा यक उ ान अिध क, ी.एस.डी. रावते-हॉट . पयवे क, 

ी.राजेश नंदलाल भाट – सहा.आरो यािधकारी, ी.बोरावके डी.एच.-उपअिभयंता ( थाप य),  
ी.वहीकर एस.एस.-उपअिभयंता पाणीपुरवठा, ी.लांडे बी.पी. उपअिभयंता िव ुत, ी.कुलकण  

र ाकर.-किन  अिभयंता पा.पु.,  ी. ही.एम.ताकवल े-क.अिभयंता ( थाप य.), ीम.वृषाली पोतदार 
क.अिभयंता ( थाप य), ी.ए. ही.गुमा ते-मु य आरो य िनरी क, ी.गायकवाड पी.आर.-
मु या यापक मा.िव ालय लांडेवाडी, ी.बी.टी. भाबड- क.अिभयंता पयावरण, ी.आर. ही. शदे- 
क.अिभयंता थाप य, ी.एस.पी.चौधरी – स हअर भू.िज.िवभाग इ यादी अिधकारी/कमचारी उपि थत 
होते. 
 
मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/ नगरसद या व अिधकारी यांचे वागत क न सभा 
सू  करणेस अनुमती दली.  
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मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात समािव  कर यात आल.े  
 
िवषय मांक १ मा.ल मण सोपान स ते यांचा ताव 

भाग .३ मोशी येथे भाजीमंडईचा िव तार करणेकामी व छतागृह पाडणेबाबत. 
 

िवषय मांक २ मा.िवजय नामदेव लांडे यांचा ताव 
भोसरी उ ाण पुलाखालील दघी रोड चौकाचे नामकरण व सुशोभीकरण 
करणेबाबत.   
 

िवषय मांक ३ मा.ल मण सोपान स ते यांचा ताव 
मोशी येथील गट .३७७ ते ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९६, ४२४ पयतचा 
१२.०० मी.र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०५ अ वये घोिषत 
करणेबाबत. 

िवषय मांक ४ मा.सुवणा िवकास बुड याचंा ताव 
मौजे च-होली ब,ु पठारे मळा येथील जुने स.नं. ३०३, ३०७, ३०४, ३०९, ३१०, 
३११ ते ३१४ , १३३, १३४, १३६, १३७ या भागाचे नामकरण करणेबाबत.  
  

िवषय मांक ५ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
मौजे च-होली ब,ु पठारे मळा येथील जुने स.नं. ३०४, ४५२, ३४७, ४०६, ३५३, 
४०७ या भागाचे नामकरण करणे व फलक लावणेबाबत. 
 

िवषय मांक ६ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
मौजे च-होली ब,ु पठारे मळा येथील जुने स.नं. २९२, २९३, ३५७, ३५८ यामधून 
जाणा-या ९० मीटर आिण ३० मीटर र ते िमळतात या ठकाणाचे चौकाचे 
नामकरण करणेबाबत.  
 

िवषय मांक ७ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
मौजे च-होली ब,ु पठारे मळा येथील जुने स.नं. ३६१ ते ३६४, ३८१ ते ३८४  या 
भागाचे नामकरण करणे व फलक लावणेबाबत. 
  

िवषय मांक ८ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
मौजे दघी भारतमाता नगर ते आळंदी रोड जोडणारा येथील गट नं. ७६/१, ७६/२ 
मधील र ता, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०५ अ वये र ता घोिषत 
करणेबाबत. 

िवषय मांक ९ मा.सुवणा िवकास बुड याचंा ताव 
मौजे दघी येथील स.नं.७७ मधील उ ान िवभागाची मोडकळीस आलेली खोली 
पाडणबेाबत. 
  

िवषय मांक १० मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
पुणे आळंदी रोड वरील वडमुखवाडी येथील चौकाचे व बस टॉपचे   नामकरण 
करणेबाबत. 
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िवषय मांक ११ मा. . सौ. िहराबाई (नानी) गोवधन घुले यांचा ताव 
बोपखेल येथे मुळा नदी या उ र बाजूकडील २४ मीटर र यापासून उ रेकडील 
१२.०० मीटर ंद र यापयत १२.०० मी. र या या पूवकडील बाजूस ६.०० ंद 
अित र  र ता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०५ नुसार कायवाही 
करणेस मा यता दणेेबाबत. 
 

 
अ) दनांक  ०२/०८/२०१९ रोजी घेणेत आले या सभेचा (कायपि का मांक ४) सभावृ ांत 

कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े  
  
ठराव मांक : १३ िवषय मांक : ०१ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : नगर रचना  

सुचक : मा. िनतीन लांडग े अनुमोदक : मा.सोनाली ग हाण े
      
संदभ मा. िनतीन ाने र लांडगे यांचे दनांक ०७/०६/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      मौजे भोसरी येथील स ह नं. ६८१/३ सीटीएस नं. ३४०० मधून असणा या पपरी चचवड 
महानगरपािलका मंजूर िवकास आराख ानुसार पॉट झो नग (औ ोिगक/ रिहवाशी) आह.े सदर पॉट 
झो नग मधील औ ोिगक व रिहवाशी नागरीकांसाठी दळणवळण तसेच औ ोिगक मालाची ने-आण 
करणेकामी सदर र याची ता काळ आव यकता आह.े सदर र ता नकाशात अधोरेिखत असून सदर र ता 
२०५ अ वये िवकिसत झा यास महानगरपािलका व नाग रक आिण औ ोिगकरणाची अडचण दूर होणार 
आह.े  सदर र ता उ रेपासून दि णेकडे अधवट ि थतीत अस याने २०५ अ वये िवकिसत करणे मपा  
होईल. यामुळे सदर र ता महानगरपािलका अिधिनयम २०५ अ वये घोिषत करणेस मा यता देणेबाबत 
िवचार करण.े 

सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा.   
 
 
ठराव मांक : १४ िवषय मांक : ०२ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. िभमाबाई फुग े अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा. ल मण सोपान स ते यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      भाग .३ मोशी येथे भाजीमंडईचा िव तार करणेचे काम चालू आह.े सदर ठकाणी स या 
वापरातील/ अि त वातील व छतागृह आह.े  परंतु सदरचे व छतागृह पाडलेनंतरच भाजी मंडईचा 
िव तार करता येणे श य आह.े  यामुळे सदरचे शौचालय पाडणेस व बाजूस असले या ना याम ये 
मे.सुलभ इंटरनॅशनल सोशल स ह स आगनायझेशन याचें माफत शौचालय बांधणसे व देखभाल 
दू तीसाठी “पैसे ा व वापरा” या त वावर देणेस मा यता दे यात येत आह.े   
 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 



 4 

 
ठराव मांक : १५ िवषय मांक : ०३ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. िवजय नामदेव लांडे अनुमोदक : मा.सागर गवळी 
      
संदभ मा. िवजय नामदेव लांडे यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
      भोसरी दघी रोड बंसल िसटीजवळ संत िनराकारी मंडळाचे स संग भवन असून या भवनाम ये 
पु या या िविवध भागातून हजारो भािवक स संगासाठी येतात. या भावीकांना तसेच प रसरातील 
नागरीकांना पथदशक हणून भोसरी दघी रोड उ ाणपुलाखालील जो दघीकडे जाणारा चौक आहे या 
चौकास “संत िनरंकारी बाबा हरदेव सग जी महाराज चौक” असे नामकरण करणेस मा यता दे यात येत 
आह.े   

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : १६ िवषय मांक : ०४ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : नगर रचना 

सुचक : मा. सागर गवळी अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा. ल मण सोपान स ते यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
        मोशी येथील गट .३७७ ते ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९६, ४२४ मधील र ता, या भागात 
फार मो ा माणात रिहवाशी राहत असून वसाहतीमधील नागरीकास वाहतुक करीता १२.०० मीटर 
र याची आव यकता आह.े  यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०५ अ वये र ता घोिषत 
करणेस मा यता देणेत येत आह.े सदरचा िवषय नगररचना िवभागामाफत मा.शहरसुधारणा सिमतीपुढे 
मा यतेकामी ठेव यात यावा.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाबाबत पुढील कायवाही 
करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : १७ िवषय मांक : ०५ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. िभमाबाई फुग े अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
        मौजे च-होली ब,ु पठारे मळा येथील जुने स.नं. ३०३, ३०७, ३०४, ३०९, ३१०, ३११ ते ३१४ , 
१३३, १३४, १३६, १३७ या भागास पठारे नगर  असे नामकरण करणेस मा यता दे यात येत आह.े 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 



 5 

 
ठराव मांक : १८ िवषय मांक : ०६ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. िभमाबाई फुग े अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
        मौजे च-होली ब,ु पठारे मळा येथील जुने स.नं. ३०४, ४५२, ३४७, ४०६, ३५३, ४०७ या भागास 
पठारे पाक असे नामकरण करणेस तसेच सदर भागात पठारे पाक १ ते ४ चे नामफलक लावणेत मा यता 
दे यात दे यात येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : १९ िवषय मांक : ०७ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. िभमाबाई फुग े अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
        मौजे च-होली ब,ु पठारे मळा येथील जुने स.नं. २९२, २९३, ३५७, ३५८ यमधून जाणा-या ९० 
मीटर आिण ३० मीटर र ते िमळतात या ठकाणचे चौकास पठारे चौक असे नामकरण करणेस मा यता 
दे यात येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : २० िवषय मांक : ०८ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. िभमाबाई फुग े अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
        मौजे च-होली ब,ु पठारे मळा येथील जुने स.नं. ३६१ ते ३६४, ३८१ ते ३८४  या भागास पठारे 
फाम  असे नामकरणे करणसे तसेच सदर भागात पठारे फाम १ ते ३ चे नामफलक लावणेस मा यता 
दे यात येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
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ठराव मांक : २१ िवषय मांक : ०९ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : नगर रचना 

सुचक : मा. सागर गवळी अनुमोदक : मा. ल मण स ते 
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
        मौजे दघी भारतमाता नगर ते आळंदी रोड जोडणारा येथील गट नं. ७६/१, ७६/२ मधील र ता, या 
भागात फार मो ा माणात रिहवाशी राहत असून वसाहतीमधील नागरीकांना वाहतुक करीता ९.०० 
मीटर ं दी या र याची आव यकता आह.े यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०५ अ वये 
र ता घोिषत करणेस मा यता देणेत येत आह.े सदरचा िवषय नगररचना िवभागामाफत मा.शहरसुधारणा 
सिमतीपुढे मा यतेकामी ठेव यात यावा.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाबाबत पुढील 
कायवाही करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : २२ िवषय मांक : १० 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. िनमला गायकवाड अनुमोदक : मा. िभमाबाई फुग े
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
        मौजे दघी येथील स ह नं. ७७ मधील उ ान िवभागाचे ता यात असलेली मनपाची खोली 
मोळकडीस आलेली असून धोकादायक आह.े सदरची खोली पाडणेस मा यता दे यात येत आह.े  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठरावानुसार पुढील यो य ती कायवाही करणते यावी. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : २३ िवषय मांक : ११ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा.  सुवणा बुड अनुमोदक : मा.  िभमाबाई फुग े
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
        पुणे आळंदी रोड वरील वडमुखवाडी येथील चौकाला ी प ावती माता चौक वडमुखवाडी असे 
नामकरण कर यात याव,े सदरचे ठकाणी असले या बस टॉपला आंबा बस टॉप वडमुखवाडी हे नाव 
दे यात येवुन मनपाचा अिधकृत फलक लावणेत यावा, अशी मागणी वडमुखवाडी येथील ाम थांचे वतीने 

ी अिनकेत िस दे र तापक र व ी.िवजय राजाराम तापक र यांनी केलेली आहे यानुसार सदर माणे 
चौकाचे व बस टॉपचे नामकरण करणेस मा यता दे यात येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
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ठराव मांक : २३ िवषय मांक : १२ 
दनांक : ०७/०९/२०१९ िवभाग : नगररचना 

सुचक : मा.  अनुमोदक : मा. सागर गवळी 
      
संदभ मा. सौ. िहराबाई (नानी) गोवधन घुले यांचे दनांक ०७/०९/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
         बोपखेल येथे मुळा नदीवर पुल बांधणेचे काम कर यात येत आह.े  हा पुल बोपखेल येथील पपरी 
चचवड मनपा या िवकास आराख ात १२.०० मीटर र तयावर उततर आह.े पुला या दो ही बाजूकडील 

िमळकत धारकांना पुरेसा सेवा र ता उपल ध होणार नाही. यामुळे नागरीकांची गैरसोय हो याची श यता 
आह.े यामुळे नदी या उ र बाजूकडील २४ मीटर र यापासून उ रेकडील १२.०० मीटर ंद र यापयत 
१२.०० मी. र या या पूवकडील बाजूस ६.०० ंद अित र  र ता हणजेच १२.०० मी. + ६.०० मी. 
एकुण १८.०० मी. र ता आव यक आह.े  यासाठी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०५ नुसार 
कायवाही करणेस मा यता दे यात येत आह.े सदरचा िवषय पुढील कायवाहीकामी नगररचना िवभागाकडे 
पाठिव यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
यानंतर उपि थतांचे आभार  क न मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
 

 
 

           (सुवणा बुड) 
            अ य ा, इ भाग सिमती 

                                                  
 
 
 
 

जा. .इ ेका/ १/कािव/ ३६८ /२०१९ 
 दनांक :   २४ /०९ /२०१९ 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
सभावृ ांतातील ठरावानुसार आपले िवभागाशी संबंिधत िवषयाबाबत यो य ती िनयमािधन 
कायवाही करणेत यावी. याबाबत वेगळा प वहार केला जाणार नाही याची न द यावी.  
पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.  
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सदर बैठक म ये खालील माणे चचा करणेत आली. 
 

मा.सुवणा बुड  -  या जागांचा ताबा िमळालेला आहे तेथील र यांची कामे सू  कर यात यावीत.  
 िप याचे पाणी सोड याची वेळ िनि त नस याने मिहलानंा ास होत असून 

माझेकडे त ार करीत आहेत. पा याची वेळ िनि त कर यात यावी.  
 रा ी १२ वा.नंतरची वेळ बंद करावी, दवसा कोणतीही वेळ चालेल, रा ी १२ 

पूव  कोणतीही वेळ िनि त केली तरी चालेल.  
 पाणी आले क  िव ुत पुरवठा बंद होतो. सणासुदीचे दवस असलेने पाणी िमळणे 

खूप गरजेचे आह.े  
 र ता दू तीची कामे झालेली नाहीत,  अिधकारी याबाबत पाहणी करीत नाहीत. 

२४ बाय ७ अंतगत र ते खोदाई नंतर फ  खडी टाकलेली आह,े डांबरीकरण झालेले 
नाही.  

 काही ठकाणी चबरची झाकणे नाहीत, जेथे बदलली आहेत या ठकाणीची जुनी 
झाकणे जागेवरच पडून आहेत.  

 िव ुत िवषयक कामे झालेनंतर सदरचे र यावर डांबर टाकले जात नाही. संबंिधत 
अिधका यांम ये सम वय दसून येत नाही.   र ते खोदाई क न िव ुत िवषयक कामे 
पुण झा यानंतर र याची दू ती वेळेवर होणे आव यक आह.े  

 र यावर आले या फां ा तोड यास उ ान िवभागाचे कमचारी नकार देतात. 
रामनगरीम ये र यावर आले या फांदीमुळे गाडी या काचा फुट याची घटना 
घडले या आहेत.  

 कमचारी कमी असलेस वाढीव कमचारी मागून यावेत व कामे वेळेवर कर यात 
यावीत.  

 पाणीपुरवठा, जलिन:सारण या आव यक बाबी आहेत.  
 

मा.सागर 
गवळी                                                                                                                                                                            

-  गणेश िवसजन सु  झालेले आह,े आरो य िवभागाने िमरवणूक त अडथळा करणा या 
र यावरील झाड या फां ांची तातडीने छाटणी क न यावी. सव मागाची पाहणी 
क न यावी.   

 पाणीपुरवठा लाईनचे वॉल िलकेज झालेले असून पाणी वाया जात आह.े  तसेच 
पा यामुळे र यावर घसरण होऊन गाडया लीप होत आहेत.  याची पाहणी क न 
दू त करणेत यावेत. 

 उपअिभयंता यांनी पाणी सोड याचे िनयोजन कराव.े 
 िलकेज कोठे आहे यांची मािहती घेतलेली नाही. पाणी िलकेज होऊन र यावर 

आलेने अपघात झालेले आहेत. 
 काही भागात अिजबात पाणी येत नाही, तर काही भागात खूप पाणी येते. 
 पाणी रा ी अपरा ी येते, वेळ िनि त नाही.   
 दोन उपअिभयंता यांनी अधा-अधा भागात िनयोजन कराव.े  
 

मा.िनमला 
गायकवाड  

-  भागातील लंिबत कामे तातडीने पूण क न यावीत. 
 गजानन महाराज नगर, गोकुल कॉलनी या भागात दोन मिह यापासून घाण पाणी 

येत असलेची त ार आह.े याबाबत अ ाप कायवाही झालेली नाही.  
 दघी म ये कचरा गा ा वेळेवर येत नाहीत, झाडू मारला जात नाही, र यावर 

कचरा पडून आह.े 
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उपअिभयंता 
ज.िन. 

-  सदरचे भागात मोठी लाईन टाक याचे काम लवकरात लवकर क न घे यात येणार 
आह.े कोठे अडचणी आहेत याची पाहणी करण ेचालू आह.े  

 
मा.िभमाबाई 
फुग े

-  झाडू मा न र याचे कडेला लावलेला कचरा वेळेवर उचलला जात नाही. यामुळे 
कचरा इतर  पसरला जातो. याबाबत भाग . ५ म ये पाहणी कर यात यावी. 

 गाडी येवून लवकरच िनघून जाते.  
 थाप य िवभागाने काम केलेला राडाराडा र यावरच पडून आह.े तो उचल यात 

यावा.   
 राधानगरी म ये झाड तोड यासाठी २ मिह यापूव  प  दले आह.े तसेच दोन वेळा 

याबाबत पुन  प े दलेली आहेत परंतु अ ाप कायवाही झालेली नाही.  िव ुत 
खांबाजवळच झाड आह.े  

 
मा.साधना 
तापक ऱ 

-  रामे रनगर म ये पाणी येत नाही हणून मिहला त ार करीत आहेत. र याची 
कामे झालेली नाहीत.  र ता सव  खराब झालेला आह.े  

 गंधव नगरीम ये खडी टाक यात आलेली नाही.  
 
 


