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                      पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, रहाटणी, पणु े– १७ 

                                           मा. ड प्रभाग सलमती, 

                                       कार्यपलिका क्र. ६ 

                                         सभावृत्ािंत 

 

दिनािंक  ०७/०९/२०१८                                                                    िपुारी  १२.००  वा. 

 लपपरी पचिंचवड महानगरपालिका मा. ड प्रभाग सलमतीची माह ेसप्टेंबर २०१८ ची लनर्लमत 

मालसक सभा शुक्रवार दिनािंक ०७/०९/२०१८ रोजी िपुारी १२.०० वा. ड क्षेलिर् कार्ायिर्ाच्र्ा       

“छिपती शाहू महाराज सभागृह” र्ेथे आर्ोजीत करण्र्ात आिी होती. सिर सभसे खािीिप्रमाणे 

सन्माननीर् सिस्र् उपलस्थत होते.  

१) मा. किम  शलशकािंत गणपत  सभापती 

२)  मा. श्रीमती वाघमारे अलिनी लवक्रम सिस्र्ा 

३) मा. श्रीमती िशयिे रेखा राजशे   सिस्र्ा 

४) मा. श्री. किाटे राहुि तानाजी  सिस्र् 

५) मा. श्रीमती ममता लवनार्क गार्कवाड सिस्र्ा  

६)  मा. श्री. कामठे तुषार गजानन  सिस्र् 

७) मा. श्रीमती  चोंधे आरती सरेुश  सिस्र्ा 

८) मा. श्री. कस्पटे सिंदिप अरुण  सिस्र् 

९)  मा. श्री. आिंगोळकर सागर सुलनि  सिस्र्  

१०)  मा. श्रीमती मुिंढे उषा अिंकुश  सिस्र्ा 

११)  मा. श्रीमती िोखिंडे चिंिा राजू  सिस्र्ा 

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

तसेच खािीिप्रमाणे नामलनिलेशत सिस्र् बैठकीस उपलस्थत होत.े 

१)  मा. श्री. भुमकर चिंद्रकािंत बाबुराव 

२) मा. श्री. नखात ेसिंिीप भानुिास  

 

र्ालशवार्  सभेस मा. लवजर् खोराटे, क्षेलिर् अलधकारी, मा.लसताराम बहुरे,प्रशासन अलधकारी 

तथा सलचव, सभा शाखा, मा. िवेण्णा गट्टुवार, कार्यकारी अलभर्िंता स्थापत्र्, मा.बाबासाहबे गिबिे, 

कार्यकारी अलभर्िंता लवद्युत, मा. प्रशािंत पाटीि, कार्यकारी अलभर्िंता,  जिलन:सारण, मा. लवनोि 

बेंडाळे, सहा. आरोग्र्ालधकारी,  मा. सिंध्र्ा वाघ,  मा. व्ही.एन. िसेिे, मा. सुलनि पाटीि, 
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उपअलभर्िंता, स्थापत्र्, मा. माधव सोनवणे, उपअलभर्िंता, लवद्यतु, मा. सुर्यकािंत मोलहते, उपअलभर्िंता, 

जिलन:सारण, मा. िागू ए.ए. प्र. िेखालधकारी, मा. एस.एस. गार्कवाड, मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक, मा. 

सुलनि भागवानी, उपअलभर्िंता, नगररचना, मा. ए.टी. माळी, कलनष्ठ अलभर्िंता, बीआरटीएस लवभाग, 

मा. हमेिंत िसेाई, कलनष्ठ अलभर्िंता, नगररचना, मा. सी.ए. मोरे, कलनष्ठ अलभर्िंता, पर्ायवरण, मा. किम 

वषाय,कलनष्ठ अलभर्िंता, स्थापत्र्, मा. भािेराव एस. डी., कलनष्ठ अलभर्िंता लवद्यतु, मा. धुमाळ प्रवीण, 

मा. एस.र्ु. कुतवळ, मा. अलमन दिलक्षत, मा. शरि मोरमारे, कलनष्ठ अलभर्िंता, पाणीपुरवठा, मा. रोकड े

जर्विंत बी., मा. सोनवणे अतुि,  मा. मोरे शलशकािंत, मा. सौिाई आर. एम., मा.कोतवडकेर सिंिीप, 

आरोग्र् लनरीक्षक, मा. पटेि जे.व्ही., उद्यान लनरीक्षक, मा. ििुसुकर सुलनि, मा. खैरे जी.एन.  उद्यान 

सहाय्र्क, इ. अलधकारी उपलस्थत होते.                         

                 ----------- 

प्रशासन अलधकारी तथा सलचव : माह े  सप्टेंबर २०१८ ची लनर्लमत मालसक सभा दि. 

०७/०९/२०१८  रोजीच े कामकाज सुरु करण्र्ास मान्र्ता लमळावी.  

मा.सभापती : आजच्र्ा सभचेे कामकाज सुरु करण्र्ात मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

मा. सलचव, सभा शाखा :-  सन्मा. सिस्र्ािंनी सािर केिेिे ऐन वेळच े लवषर् िाखि करुन 

घेणेकामी मान्र्ता लमळावी. 

मा. सभापती :– सन्मा. सिस्र्ािंनी सािर केिेिे ऐन वेळच ेलवषर् िाखि करुन घेणेत र्णेेकामी 

मान्र्ता आह.े  

सन्मा. सिस्र्ािंच्र्ा मागणीप्रमाण ेव  मा. सभापती र्ािंच ेमान्र्तने ेसभमेध्र् ेखािीि प्रमाण े

ऐनवळेच ेलवषर् िाखि करुन घणेते आि.े  

 

लवषर् क्र. १ :- प्रभाग क्र. २६ मधीि स.निं. २७, जगताप डअेरी, लवशािनगर र्ेथीि 

ज्ञानज्र्ोती सालविीबाई फुिे उद्यानाजवळीि लवरिंगुळा कें द्रास दिनािंक १६/०३/२०१८ रोजीच्र्ा 

झािेल्र्ा प्रस्तावातीि लवषर् क्र. ७ व ठराव क्र. २६ नुसार “स्वामी लववेकानिंि लवरिंगुळा कें द्र” असे 

नामकरण करण्र्ाच्र्ा प्रस्तावावर मान्र्ता िणे्र्ात आिी होती. परिंतु काही कारणास्तव सिरीि 

नामकरणाचा ठराव रद्द करुन स्वामी लववेकानिंि लवरिंगुळा कें द्र ऐवजी “कै. वामनराव जगताप लवरिंगुळा 

कें द्र”  असे नाव सिरीि लवरिंगुळा कें द्रास िणे्र्ात र्ाव ेव ठराव कार्म होण्र्ाची वाट न पाहता त्वरीत 

कार्यवाही करण्र्ाबाबतचा प्रस्ताव  

लवषर् क्र. २ :- मौजे पपिंपळे गुरव र्ेथीि सव्ह ेनिं. २ मध्र्े नागरीकािंच्र्ा सुलवधेसाठी रस्ता 

करणे आवश्र्क आह.े  िापोडी कडून र्ेणा-र्ा पुिािा िागून महाराजा हॉटेि पासुन िवेकर पाकय  पर्ंत 

रस्ता होण े गरजेच े आह,े त्र्ामध्र्े लवजर् नगर, गिंगोिी नगर, मोरर्ा पाकय , कृष्णराज कॉिनी, 

भाऊनगर, लशवनेरी कॉिनी, िवेकर पाकय  इत्र्ािी उपनगरे र्ेत आह.े तरी वाहतकुीच्र्ा िषृ्टीने ९ मीटर 
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रस्ता करणे गरजेचा आह े त्र्ामुळे मुख्र् रस्त्र्ावरीि वाहतुक कमी होण्र्ास मित होईि. तरी 

अलधलनर्म किम २०५ अन्वर् ेमौजे पपिंपळे गुरव र्ेथीि सव्ह ेनिं. २ मध्र्े उत्र िलक्षण ९ मीटर रस्ता 

(MMC Act किम २०५ not MRTP Act) खािी रस्ता घोलषत करावा. 

लवषर् क्र. ३ :- काळेवाडी फाटा त ेिहेू आळिंिी रस्त्र्ापर्ंतच्र्ा रस्ता व सािंगवी त ेदकवळे रस्ता 

ह ेिोन बीआरटीएस कॉरीडॉर लवकलसत करण्र्ात आि ेआहते. र्ा िोन्ही रस्त्र्ावर मोठी वाहतुक आह.े 

वाकड – कस्पटे वस्ती त े पपिंपरी (काळेवाडी) र्ा रस्त्र्ावरीि धमयवीर सिंभाजी महाराज चौकात 

काळेवाडी फाटा वाहतुकीची वारिंवार कोंडी होऊन सतत अपघात होत आहते. त्र्ामुळे नागरीकािंच्र्ा 

सुरलक्षततचे्र्ा व वाहतुक सुरळीत होणेच्र्ा िषृ्टीने सिर ठठकाणी वाकड – कस्पटे वस्ती ते पपिंपरी 

(काळेवाडी) असा गे्रडसेपरेटर बािंधण्र्ाचे पपिंपरी पचिंचवड मनपा स्थापत्र् बीआरटीएस लवभागाचे 

लनर्ोजन आह.े सिर जागेच्र्ा उपिब्धतेच्र्ा सिंिभायत दिनािंक १८/६/२०१८ रोजी मा. आर्ुक्त पपिंपरी 

पचिंचवड मनपा र्ािंच्र्ा िािनास बैठक सिंपन्न झािी.  सिर गे्रड सेपरेटर बािंधण्र्ाचे लनर्ोजन करताना 

वाकड - कस्पटे वस्तीतीि िलक्षण बाजूकडीि पपिं.पचिं.म.न.पा. हद्दीतीि सवे निं. १३ मधीि एकूण 

७२.६३ चौ.मी. (७८१.७८ चौ.फुट) जागेची मिंजूर लवशेष लवकास र्ोजनेमध्र्े तरतूि नाही त्र्ामुळे 

सिर गे्रड सेपरेटरसाठी आवश्र्क जागेसाठी मौजे थेरगाव र्ेथीि सव्ह.े निं. १३ मधीि ७२.६३ चौ.मी. 

(७८१.७८ चौ.फुट) क्षेिावर महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनर्म किम २०५ नुसार फक्त िलक्षण 

बाजूकड े ९ मीटर रस्ता घोलषत करणे आवश्र्क आह.े तरी सिर गे्रडसेपरेटरसाठी महाराष्ट्र 

महानगरपालिका अलधलनर्म किम २०५ अन्वर्े ९ मी. रुिंिीचा सेवा रस्ता घोलषत करणेकामी लवहीत 

कार्यवाही पूणय करण्र्ास महापालिका आर्ुक्त र्ािंना प्रालधकृत करण्र्ास मान्र्ता िणेेबाबत  

तिनिंतर  माह ेसप्टेंबर २०१८ च्र्ा मालसक सलमतीच ेलनर्लमत कामकाज सरुु करण्र्ात आि.े 

 

मा. सलचव, सभा शाखा :-   मागीि प्रभाग सभा कार्यपलिका क्र. ५  माह ेऑगस्ट  २०१८ चा  

सभावृत्ािंत कार्म करणे 

मा. सभापती :- मागीि प्रभाग सभा कार्यपलिका क्र. ५ माह ेऑगस्ट २०१८   चा सभावृत्ािंत 

कार्म करण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

तिनिंतर माह े सप्टेंबर  २०१८ च्र्ा लवषर्पलिकेवरीि लवषर्ािंवर खािीिप्रमाणे मान्र्ता 

िणेेत आिी.  

लवषर् क्र. १                                                                     ठराव क्र. १५ 

दिनािंक :  ०७/०९/२०१८                                                  लवभाग – नगररचना लवभाग  

सुचक : मा.मर्ुर पािंडुरिंग किाटे                        अनुमोिक : मा. आलिनी लवक्रम वाघमारे 

  सिंिभय : सन्मा. सिस्र् श्री. मर्ुर पािंडुरिंग किाटे र्ािंचा दि. ०५/०७/२०१८ रोजीचा प्रस्ताव  
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मौजे ताथवड े स.निं. १३४ मधीि नागरीकािंना सद्यलस्थतीत जाणे र्ेणेसाठी कुठिाही रस्ता 

अलस्तत्वात नाही. त्र्ामुळे स.निं. १३४ मधीि नागरीकािंच्र्ा सोर्ीसाठी सद्यलस्थतीत अलस्तत्वात 

असिेल्र्ा व मुिंबई बेंगिोर बाहर्वळण मागायपासुन सुरु होऊन जीवननगर माग े ताथवड े

गावठाणापर्ंत जाणा-र्ा व ई.पी. १६ अन्वर्े १८ मीटर प्रस्तालवत रस्त्र्ापासुन स.निं. १३५ च्र्ा 

हद्दीिगत उत्र िलक्षण स.निं. १३४ पर्ंत ९.०० मीटर महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनर्म किम 

२०५ अन्वर्े घोलषत करणेस व लवहीत कार्यवाही पूणय करणेस व र्ा कामी सवय अलधकार मा. आर्ुक्त 

र्ािंना िणेेबाबतचे प्रस्तावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

 

सिर ठराव सवायनुमत ेमिंजूर झािा. 

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

लवषर् क्र. २                                                                    ठराव क्र. १६ 

दिनािंक :  ०७/०९/२०१८                                                  लवभाग –भुलम पजिंिगी लवभाग  

सुचक :                                                            अनुमोिक :  

           सिंिभय: क्षेलिर् अलधकारी र्ािंचेकडीि पि क्र. डक्षे/२/कालव/४६३/२०१८ दि.०३/०९/२०१८  

                                रोजीचा प्रस्ताव  

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेिातीि सवय प्रभाग कार्यक्षेिातीि हॉकसय            

झोन पुनय:स्थालपत करणेकामी मा. आर्ुक्त र्ािंनी दिनािंक २७/३/२०१८ रोजीच्र्ा शहर   फेरीवािा  

सलमती सभेत दििेल्र्ा सूचनेनुसार ड प्रभागासाठी प्रभाग स्तरावर फेरीवािा उपसलमतीचे गठन 

करण्र्ात आि ेअसुन त्र्ात क्षेलिर् अलधकारी र्ािंच्र्ा अध्र्क्षतेखािी कें द्र व राज्र् शासन तसेच मनपान े

तर्ार केिेल्र्ा धोरणानुसार ड क्षेलिर्  कार्यक्षेिात हॉकसय झोन लनलित करणेबाबत आवश्र्क ती 

कार्यवाही पूणय करण्र्ात आिी असुन  लनलित करणेत आिेल्र्ा हॉकसय झोनच े सोबतच े प्रपि अ च े

अविोकन होऊन झोन लनलितीस  मान्र्ता िणेेबाबतचे  प्रस्तावावर चचाय झािी. सिर लवषर्ावर सवय 

प्रभागािंचे सन्मा. सिस्र् र्ािंची स्वतिंि बैठक आर्ोजीत करुन त्र्ामध्र् ेहोणा-र्ा लनणयर्ास अलधन राहून 

हॉकसय झोनचा प्रस्ताव पुढीि बैठकीपर्ंत तहकुब ठेवण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

 

 सिर प्रस्ताव सवायनुमते मिंजूर करण्र्ात आिा . 

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

 तिनिंतर सन्मा. सिस्र्ािंच्र्ा मागणीप्रमाण ेव  मा. सभापती र्ािंच ेमान्र्तने ेसभमेध्र् े िाखि 

करुन घेणते आिले्र्ा लवषर्ािंस मान्र्ता िणेते आिी. 

 

लवषर् क्र. ३                                                                               ठराव क्र. १७ 

दिनािंक :  ०७/०९/२०१८                                                      लवभाग –स्थापत्र् उद्यान लवभाग  



5 
 

सुचक : मा.आरती सुरेश चोंधे                       अनुमोिक : मा. ममता लवनार्क गार्कवाड 

  सिंिभय : सन्मा. सिस्र्ा श्रीमती आरती सुरेश चोंधे र्ािंचा दि. ०७/०९/२०१८ रोजीचा प्रस्ताव  

प्रभाग क्र. २६ मधीि स.निं. २७, जगताप डअेरी, लवशािनगर र्ेथीि ज्ञानज्र्ोती सालविीबाई 

फुिे उद्यानाजवळीि लवरिंगुळा कें द्रास दिनािंक १६/०३/२०१८ रोजीच्र्ा झािेल्र्ा प्रस्तावातीि लवषर् 

क्र. ७ व ठराव क्र. २६ नुसार स्वामी लववेकानिंि लवरिंगुळा कें द्र असे नामकरण करण्र्ाच्र्ा प्रस्तावावर 

मान्र्ता िणे्र्ात आिी होती. परिंत ुकाही कारणास्तव सिरीि नामकरणाचा ठराव रद्द करुन स्वामी 

लववेकानिंि लवरिंगुळा कें द्र ऐवजी “कै. वामनराव जगताप लवरिंगुळा कें द्र”  असे नाव सिरीि लवरिंगुळा 

कें द्रास िणे्र्ात र्ावे व ठराव कार्म होण्र्ाची वाट न पाहता त्वरीत कार्यवाही करण्र्ाबाबतच े

प्रस्तावावर चचाय झािी. सन्मा. सिस्र् श्री. सिंदिप अरुण कस्पटे व श्री. तुषार गजानन कामठे र्ािंनी र्ा 

पूवी मिंजूर करण्र्ात आिेल्र्ा ठरावानुसार कार्यवाही करणेबाबत मत व्यक्त केिे व सिर लवषर्ी 

मतिान घेऊन ठराव मिंजूर करावा अशी सूचना मािंडिी  अन्र्था सिर ठरावास लवरोध असल्र्ाच ेमत 

व्यक्त केिे. 

सिर लवरिंगुळा कें द्रास “कै. वामनराव जगताप लवरिंगुळा कें द्र”  असे नामकरण करण्र्ास व ठराव 

कार्म होण्र्ाची वाट न पाहता त्वरीत कार्यवाही करण्र्ाबाबतचे प्रस्तावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

 

सिर ठराव सवायनुमत ेमिंजूर झािा. 

                                           ---------- 

लवषर् क्र. ४                                                                               ठराव क्र. १८ 

दिनािंक :  ०७/०९/२०१८                                                            लवभाग –नगररचना लवभाग  

सुचक : मा.उषा अिंकुश मुिंढे                            अनुमोिक : मा. सागर सुलनि आिंगोळकर 

  सिंिभय : सन्मा. सिस्र्ा श्रीमती उषा अिंकुश मुिंढे  र्ािंचा दि. ०७/०९/२०१८ रोजीचा प्रस्ताव  

 

मौजे पपिंपळे गुरव र्ेथीि सव्ह ेनिं. २ मध्र्े नागरीकािंच्र्ा सुलवधेसाठी रस्ता करणे आवश्र्क 

आह.े  िापोडी कडून र्ेणा-र्ा पुिािा िागून महाराजा हॉटेि पासुन िवेकर पाकय  पर्ंत रस्ता होण े

गरजेच ेआह,े त्र्ामध्र्े लवजर् नगर, गिंगोिी नगर, मोरर्ा पाकय , कृष्णराज कॉिनी, भाऊनगर, लशवनेरी 

कॉिनी, िवेकर पाकय  इत्र्ािी उपनगरे र्ेत आह.े तरी वाहतुकीच्र्ा िषृ्टीने ९ मीटर रस्ता करणे गरजेचा 

आह े त्र्ामुळे मुख्र् रस्त्र्ावरीि वाहतुक कमी होण्र्ास मित होईि. तरी अलधलनर्म किम २०५ 

अन्वर्े मौजे पपिंपळे गुरव र्ेथीि सव्ह ेनिं. २ मध्र्े उत्र िलक्षण ९ मीटर रस्ता ( MMC Act किम 

२०५ )  खािी रस्ता घोलषत करणेच्र्ा प्रस्तावास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवायनुमत ेमिंजूर झािा. 

                     ---------------- 
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लवषर् क्र. ५                                                                              ठराव क्र. १९ 

दिनािंक : ०७/०९/२०१८                                                   लवभाग – नगररचना/ बीआरटीएएस 

                                                                                                 लवभाग  

सुचक : मा.सिंदिप अरुण कस्पटे                                  अनुमोिक : मा. आरती सुरेश चोंधे  

 

 सिंिभय : सन्मा. सिस्र् श्री. सिंदिप अरुण कस्पटे र्ािंचा दि. ०७/०९/२०१८ रोजीचा प्रस्ताव 

 

काळेवाडी फाटा त े िहेू आळिंिी रस्त्र्ापर्ंतच्र्ा रस्ता व सािंगवी ते दकवळे रस्ता ह े िोन 

बीआरटीएस कॉरीडॉर लवकलसत करण्र्ात आि ेआहते. र्ा िोन्ही रस्त्र्ावर मोठी वाहतुक आह.े वाकड 

– कस्पटे वस्ती त े पपिंपरी (काळेवाडी) र्ा रस्त्र्ावरीि धमयवीर सिंभाजी महाराज चौकात काळेवाडी 

फाटा वाहतुकीची वारिंवार कोंडी होऊन सतत अपघात होत आहते. त्र्ामुळे नागरीकािंच्र्ा 

सुरलक्षततचे्र्ा व वाहतुक सुरळीत होणेच्र्ा िषृ्टीने सिर ठठकाणी वाकड – कस्पटे वस्ती ते पपिंपरी 

(काळेवाडी) असा गे्रडसेपरेटर बािंधण्र्ाचे पपिंपरी पचिंचवड मनपा स्थापत्र् बीआरटीएस लवभागाचे 

लनर्ोजन आह.े सिर जागेच्र्ा उपिब्धतेच्र्ा सिंिभायत दिनािंक १८/६/२०१८ रोजी मा. आर्ुक्त पपिंपरी 

पचिंचवड मनपा र्ािंच्र्ा िािनास बैठक सिंपन्न झािी.  सिर गे्रड सेपरेटर बािंधण्र्ाचे लनर्ोजन करताना 

वाकड- कस्पटेवस्तीतीि िलक्षण बाजूकडीि पपिं.पचिं.म.न.पा. हद्दीतीि सव े निं. १३ मधीि एकूण 

७२.६३ चौ.मी. (७८१.७८ चौ.फुट) जागेची मिंजूर लवशेष लवकास र्ोजनेमध्र्े तरतूि नाही त्र्ामुळे 

सिर गे्रड सेपरेटरसाठी आवश्र्क जागेसाठी मौजे थेरगाव र्ेथीि सव्ह.े निं. १३ मधीि ७२.६३ चौ.मी. 

(७८१.७८ चौ.फुट) क्षेिावर महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनर्म किम २०५ नुसार फक्त िलक्षण 

बाजूकड े ९ मीटर रस्ता घोलषत करणे आवश्र्क आह.े तरी सिर गे्रडसेपरेटरसाठी महाराष्ट्र 

महानगरपालिका अलधलनर्म किम २०५ अन्वर्े ९ मी. रुिंिीचा सेवा रस्ता घोलषत करणेकामी लवहीत 

कार्यवाही पूणय करण्र्ास महापालिका आर्ुक्त र्ािंना प्रालधकृत करण्र्ास मान्र्ता िणेेबाबतच ेप्रस्तावास 

मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े   

 

सिर ठराव सवायनुमत ेमिंजूर झािा. 

 

                     ---------------- 
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मा. सभापती : माह ेसप्टेंबर २०१८ च्र्ा ड प्रभाग सलमती सभेमध्र् ेझािेल्र्ा लवलवध लवषर्ावर चचेस 

अनुसरुन सवय सिंबिंलधत लवभागाचे अलधकारी र्ािंनी आवश्र्क ती कार्यवाही करावी व केिेल्र्ा कार्यवाहीची 

मालहती सन्मा. सिस्र्ािंना िर्ावी तसेच सभेस उपलस्थत सवय  सिस्र् व अलधकारी वगय र्ािंचे  आभार मानुन माह े

सप्टेंबर २०१८ ची सभा सिंपिी असे जाहीर करतो.  

                                                                                    सही/- 

                                                                                    (किम शलशकािंत गणपत) 

                                                                                              सभापती, 

                                                                                             ड प्रभाग सलमती,  

                                                                                 ड क्षेिीर् कार्ायिर्, रहाटणी – १७ 

 

                                                                                     सही/- 

                                                                                            (सीताराम बहुरे) 

 क्रमािंक – ड/१३/कालव/ १४७/२०१८                         प्रशासन अलधकारी तथा सलचव (सभाशाखा) 

 दिनािंक –   २१ /०९/२०१८                                                      ड प्रभाग सलमती      
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मा. ड प्रभाग सलमती सभा माह े सप्टेंबर २०१८ च्र्ा सभेत सन्मा. सिस्र्ािंनी लवलवध लवभागािंच े

कामकाजाबाबत खािीिप्रमाणे मत व्यक्त केि.े 

        लवद्युत लवभाग : 

         मा. राहुि किाटे : वाकड पठरसर, पारखे वस्ती, सोनवणे वस्ती इत्र्ािी ठठकाणी स्रीट िाईट 

बिंि असल्र्ाचे दिसुन र्ेत.े लवद्युत लवभागाचे सिंबिंलधत अलधकारी व कमयचारी र्ािंनी सार्िंकाळी ७ निंतर 

प्रभाग कार्यक्षेिात दफरती करणे आवश्र्क आह.े  

          मा. कार्यकारी अलभर्िंता लवद्युत श्री. गिबि े : वाक्ड चौकातीि भुलमगत केबि शॉटय झािी 

असल्र्ान ेतेथे लवद्युत व्यवस्थेत अडथळा आिा होता.  

           मा. चिंिकािंत भूमकर : भूमकर चौकातीि सवय मोठर्ा खािंबावरीि लवद्युत व्यवस्था बिंि आह.े 

सिंबिंलधतािंनी त्र्ाबाबत कार्यवाही करावी. 

           मा. सभापती : लवद्युत लवभागाचे कलनषठ् अलभर्िंता श्री. कावळे र्ािंना वेळोवेळी एसएमएस 

पाठविे परिंत ुत्र्ािंनी मालहती दििी नाही ही बाब र्ोग्र् नाही. 

          स्थापत्र् लवभाग : 

          मा. राहुि किाटे : बीआरटी रस्ता पुनावळर्ाकड ेजाणा-र्ा रस्त्र्ाची अवस्था खराब आह.े  

          बािंधकाम परवानगी व अनलधकृत बािंधकाम /अलतक्रमण लनमुयिन लवभाग/ नगररचना लवभाग : 

           मा. राहुि किाटे : उत्कषय चौक वाकड र्ेथीि रस्त्र्ाबाबत काहीही कार्यवाही झािेिी नाही. 

नगररचना लवभागाचे उपअलभर्िंता श्री. भागवानी ह ेरस्त्र्ाचा नकाशा िते आहते त्र्ानुसार कार्यवाही 

करण्र्ात र्ावी.  

           मा. उषा अिंकुश मुिंढे : नालशक फाटा उड्डाणपुिाखािी पाहणी करण्र्ात र्ावी जेथे िोन्ही 

बाजूिा मातीि टाकण्र्ात आिी असुन रस्त्र्ाच्र्ामध्र् ेपाणी साचिे आह.े तेथ ेपाहणी करुन  

            पशू वैद्यकीर् लवभाग : 

             मा. सागर सुलनि आिंगोळकर : कुिी व डुकरे र्ािंचा प्रािुयभाव प्रचिंड असुन पशू वैद्यकीर् 

लवभागाचे अलधकारी सभेस उपलस्थत राहत नाही व कार्यवाहीही करत नाहीत. तरी त्र्ािंचेकडून दकती 

दिवसात कार्यवाही होईि र्ाची मालहती लमळावी.  

            मा. सिंिीप भानुिास नखात े: पशू वैद्यकीर् लवभागाचे अलधकारी वा कमयचारी कार्यवाहीसाठी 

र्ेत नाहीत ही वस्तुलस्थती आह.े  

          मा. सभापती : पशू वैद्यकीर् लवभागाकडून डुकरे पकडून नेतात व परत सोडून दििी जातात . 

पशू वैद्यकीर् अलधकारी र्ािंना तस ेपि िऊेन कळवावे. 

            मा. चिंद्रकािंत भुमकर : पशू वैद्यकीर् लवभागाकडून होणारी कारवाई फारच कमी आह.े  


