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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक - १० 

सभावतृ्ािंत  

 दिनािंक - ०४/०१/२०१९         वेळ -सकाळी ११. ०० वा. 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा शुक्रवार        

दिनािंक - ०४/०१/२०१९ 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.भिमाबाई पोपट फुगे – अध्र्क्षा 

२) मा.सुवणाय लवकास  बुडे 

३) मा.तापकीर भिनया प्रदिप (आबा) 

४) मा. श्री उिंड ेिक्ष्मण धोंडू 

५) मा.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

६) मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी 

७) मा.Adv.भनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे 

८) मा.बुड ेअलजत प्रताप - लस्वकृत सिस्र् 

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

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

 

 तसेच खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते.  

         मा.श्री.श्रीलनवास िािंगट - के्षत्रीर् अलधकारी, श्री.लनकम मोहन-लेखाभिकारी, श्री. एस. एच. 

भोसिे- प्र.प्रशासन अलधकारी, श्री.प्रलवण घोडे- कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.सिंजर् घुबे- 

कार्यकारी अलभर्िंता (स्िापत्र्), श्रीम.लशनकर पी.पी.उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.बोरावके डी.एच.-

उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.िािंड ेबी.पी.-उपअलभर्िंता (लवद्युत), श्री.एस.एस.खडतरे – उपअलभर्िंता 

(नगररचना), श्री.राजेंद्र पशिंि े - उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.लवजर् जाधव- उपअलभर्िंता 

(स्िापत्र्/उद्यान), श्री.गनबोटे ए.पी. - क.अलभर्िंता (स्िापत्र्) श्रीम.पोतिार व्ही.एच. - क.अलभर्िंता 

(स्िापत्र्), श्री.कातोरे पी.बी. - कलनष्ठ अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.पवार व्ही.एस.- क.अलभर्िंता(लवद्युत), 

श्री. व्ही. एम. ताकविे - कलनष्ठ अलभर्िंता (स्िापत्र्), श्री.व्ही.जी.जगताप – स्िा. 

अ.स.(पाणीपुरवठा), श्री.प्र.रा.तावरे – सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.ए.व्ही.गुमास्ते – प्र.मुख्र् आरोग्र् 

लनरीक्षक, श्री.डामसे आर.पी.मिेररर्ा लनरीक्षक, श्री.कोतकर पी.- क.अलभर्िंता, (पाणीपुरवठा), 

श्री.कुतवळ एस.र्ु.-क.अलभर्िंता, (ज.लन.), श्री.शेिार ए.बी. क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.लनखीि फें डर- 

क.अलभर्िंता स्िापत्र् उद्यान, , श्री.कोंढरे- एस.आर. – अलतक्रमणपिक प्रमुख (अलतक्रमण), श्री.िािंडगे 

एस.एन.मुख्र्लिलपक (अलतकमण), श्री.गार्कवाड पी.आर.-मुख्र्ाध्र्ापक- माध्र्लमक 

लवद्यािर्,िािंडवेाडी, श्रीम.भोज – जे.एस. - क्रीडा पर्यवेक्षक. 

  ------ 

मा.अध्र्क्षा – सवय सन्मा.सिस्र् व सवय सन्मा.अलधकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभेिा सुरुवात करण्र्ात र्ेत 

आह.े  

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते 

आि.े      ------ 

लवषर् क्रमािंक -१.  मौजे मोशी येथील पुणे-नाभशक रस्ता(गट क्र.४९) ते गट क्र.५० लमळकतीमध्र्े महाराष्ट्र 

                         महानगरपालिका अलधलनर्म २०१३ किम २०५ अन्वर्े रस्ता घोषीत करणेबाबत... 

                         मा. सौ.सुवणाय लवकास बुड ेर्ािंचे दिनािंक ०४/०१/२०१९ चे पत्र. 
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लवषर् क्रमािंक -२. स्वच्छ भारत अलभर्ान २०१९ अिंतगयत इ प्रभाग सलमती सिस्र्ािंची राजस्िान िौ-र्ासाठी  

                           मान्र्ता लमळणेबाबत.मासभापती सौ.लभमाबाई पोपट फुगे र्ािंचे दि.४/१/२०१९ चे पत्र. 

  -------  

                अ) दिनािंक ०७/१२/२०१८ रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रमपलत्रका ९)  

                    सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकट केिे. 

                                         ------ 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेचे लवषर् सभाकामकाजात िाखि करुन घणेेत 

आि.े                -----                                        

ठराव क्रमािंक - ३३    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक- - ०४/०१/२०१९      

सूचक- मा.िक्ष्मण उिंडे      अनुमोिक–मा. सागर गवळी 

संदिभ - मौजे मोशी येथील पुणे-नाभशक रस्ता (गट क्र.४९) ते गट क्र.५०लमळकतीमध्र्े महाराष्ट्र 

महानगरपालिका अलधलनर्म २०१३ किम २०५ अन्वर्े रस्ता घोषीत करणेबाबत...  

 मा. सौ.सुवणाय लवकास बुड ेर्ािंचे दिनािंक ०४/०१/२०१९ चे पत्र. मौजे मोशी र्ेिीि पुणे-नालशक 

रस्ता (गट क्र.४९) ते गट क्र. ५० अलस्तत्वातीि रस्त्र्ावर नागरीकािंचा वापर चािू आह.े सिर रस्ता 

वाहतुकीसाठी खूपच कमी पडत आह.े त्र्ामुळे सिरचा रस्ता १२.०० मी. रुिंि रस्ता महाराष्ट्र 

महानगरपालिका अलधलनर्माचे किम २०५ अन्वर्े (म्र्ुलनलसपि रोड) रस्ता घोषीत करणे आवश्र्क 

आह.े तरी सिरचा रस्ता महाराष्ट्र महानगरपालिका अलधलनर्म २०१३ किम २०५  अिंतगयत रस्ता 

घोलषत करणेस  मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े   

                                  सदर ठराि सिाभनुमते मान्र् झाला 

                                        ------ 

ठराव क्रमािंक - ३४     लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक- - ०४/०१/२०१९      

सूचक- मा. लभमाबाई पोपट फुगे     अनुमोिक–मा. िक्ष्मण उिंडे 

संदिभ – स्वच्छ भारत अलभर्ान २०१९ अिंतगयत इ प्रभाग सलमती सिस्र्ािंची राजस्िान िौ-र्ास  
          श   पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमती ह े स्वच्छ भारत अलभर्ान (कचरा 

लनमुयिन) २०१९ अिंतगयत सन्मा.सिस्र्/सिस्र्ा राजस्िान पाहणी िौरा व अभ्र्ास करण्र्ासाठी  दिनािंक 

२७/०१/२०१९ ते ३१/०१/२०१९ रोजी जाणार आहोत. त्र्ा अनुषिंगाने र्ेणा-र्ा सिंभाव्य 

र.रु.२,००,०००/- (अक्षरी र.रु.िोन िाख) खचायस मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े  

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

                          

                                                                                                      अध्र्क्षा 

                                                                                                 इ प्रभाग सलमती 

                                          भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ के्षत्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९            

क्र-इके्षका/कालव/४/२०/२०१९ 
दिनािंक- १५/०१/२०१९.             प्रशासन अलधकारी तिा सलचव  

                                                        इ के्षिीर् कार्ायिर् 

                                        भोसरी – ३९.  

प्रत- सवय सिंबिंलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी   

     सभावृत्ािंतीि ठरावानुसार आपिे लवभागाशी सिंबिंलधत लवषर्ाबाबत  र्ोग्र् ती लनर्मालधन कार्यवाही 

करणेत र्ावी. र्ाबाबत वेगळा पत्रव्यवहार केिा जाणार नाही र्ाची नोंि घ्र्ावी. 

पुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना.   
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 शकु्रवार दिनािंक ०४/०१/२०१९ सकाळी ११.०० वा. इ प्रभाग सलमतीची 
मालसक सभा झािी. सिते खािीिप्रमाण ेमा.नगरसिस्यानंी चचाभ केली. 

मा.सागर गवळी – सवय सन्मा.सिस्र् व सवय सन्मा.अलधकारी सवायना नवीन वषायच्र्ा 

हार्ियक शुभेच्छा तसेच लवद्युत लवभागाच े  कार्यकारी अलभर्िंता  प्रलवण घोड ेसाहबे र्ािंना 

वाढदिवसाच्र्ा शुभेच्छा. नवीन वषायमध्र्े सवाांनी चािंगिी कामे करण.े 

मा.सभापती सौ.लभमाताई पोपट फुग े- सवय सन्मा.सिस्र् व सवय सन्मा.अलधकारी सवाांना 

नवीन वषायच्र्ा हार्ियक शुभेच्छा तसेच लवद्युत लवभागाचे  कार्यकारी अलभर्िंता  प्रलवण घोड े

साहबे र्ािंना वाढदिवसाच्र्ा शुभेच्छा. 

मा.क्षते्रीर् अलधकारी - सवय सन्मा.सिस्र् व सवय सन्मा.अलधकारी सवाांना नवीन वषायच्र्ा 

हार्ियक शुभेच्छा तसेच लवद्युत लवभागाच े  कार्यकारी अलभर्िंता  प्रलवण घोड ेसाहबे र्ािंना 

वाढदिवसाच्र्ा शुभेच्छा.  तसेच  ४ जानेवारी २०१९ पासून स्वच्छ सवेक्षण २०१९ चाि ू

होत आह ेत्र्ाबाबत सहा. आरोग्र् अलधकारी तावरे साहबे मालहती ितेीि. 

मा.िक्ष्मण उिंडे -  सवय सन्मा.सिस्र् व सवय सन्मा.अलधकारी सवाांना नवीन वषायच्र्ा हार्ियक 

शुभेच्छा तसेच लवद्युत लवभागाचे  कार्यकारी अलभर्िंता  प्रलवण घोडे साहबे र्ािंना 

वाढदिवसाच्र्ा शुभेच्छा. 

मा.अलजत बडुे – लस्वकृत सिस्र् - सवय सन्मा.सिस्र् व सवय सन्मा.अलधकारी सवायना नवीन 

वषायच्र्ा हार्ियक शुभेच्छा. मा.सागर गवळी, नगरसिस्र् र्ािंचा २ जानेवारीिा वाढदिवस 

झािा त्र्ािंना वाढदिवसाच्र्ा शुभेच्छा. तसेच लवद्युत लवभागाचे  कार्यकारी अलभर्िंता प्रलवण 

घोडे साहबे र्ािंना वाढदिवसाच्र्ा शुभेच्छा. 

मा.साधना तापकीर –लस्वकृत सिस्र्ा - सवय सन्मा.सिस्र् व सवय सन्मा.अलधकारी सवाांना 

नवीन वषायच्र्ा हार्ियक शुभेच्छा तसेच लवद्युत लवभागाचे  कार्यकारी अलभर्िंता  प्रलवण घोड े

साहबे र्ािंना वाढदिवसाच्र्ा शुभेच्छा. 

श्री.प्रभाकर तावरे –(सहा.आरोग्र्ालधकारी) – ४ जानेवारी २०१९ पासून स्वच्छ 

सवेक्षण २०१९ चाि ूहोत आह.े सिभत्र नागरीकांनी टाकलेला केरकचरा उचलला जात आह.े 

िेळोिेळी कच-याच ेढीग उचलले जातात.खाजगी सिंस्िेचे कमयचारी ऍप डाऊनलोड करुन 

िते आह.े त्यानंतर ऍपवर आिेल्र्ा तक्रारीचे भनराकरण आरोग्र् लनरीक्षक करणार आहते.  

तक्रारी लनवारण होणार आहते. नागरीकािंमध्र्े जनजागृती झािी पालहजे. सगळीकडे होडींग 

िावणार आहते. आपल्र्ािा स्वच्छ सवेक्षण कक्षातून फोन र्ेणार आहते.  त्र्ामध्र्े सात 

प्रकारचे प्रश्न लवचारि े जाणार आहते. सवाांनी उत्रे िर्ार्ची आह.े शहरामध्र्े स्वच्छ 

सवेक्षण आह ेका? अशाप्रकारे प्रश्न लवचारि ेजातीि. जनजागृती होणे गरजेच ेआह.े आरोग्र् 

लवभागाकडून प्रर्त्न चािू आहते.  रेलडओवर रेलडओ लमरचीचॅनेिवर जालहरात चािू आह.े 

सध्र्ा टलर्िेटमध्र्े आरसा, वलश बेलसण व साबण ठेवण्र्ात र्ेतीि.   िोकािंना चािंगिी सवर् 

िागिी पालहजे.   स्वच्छ सवेंक्षणाच्र्ा बाबत सगळर्ा लवभागािंनी सहकार्य केिे पालहजे. 

िोकािंनी चािंगिा वापर केिा पालहजे. आपिेकडे स्वच्छ सवेक्षणची टीम र्ेणार आह.े  

टलर्िेटमध्र्े रात्री िाईट पालहजे. नागरीक नळाचे कलक काढून घेतात.  चोरीचे प्रकार खूप 

होतात. त्र्ामुळे केअर टेकर त्र्ा रठकाणी असतीि तर चोरी होणार नाही.  दिघी, बोपखेि, 

मोशी व च-होिी र्ेि े स्वच्छ सवेंक्षण होईि. प्रािभुायव कमी करण्र्ाच्र्ा िषृ्टीन े सवाांनी 

सहकार्य केिे पालहजे. आपिे सवाांचेच र्ोगिान महत्वाचे आह.े   
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मा.सागर गवळी -  भोसरी र्ेिीि साईपाकय  रस्त्र्ाचे काम चािू आह.े डािंबर टाकुन काम 

सुरु करा. र्ा आठवडर्ात सगळे काम झाि ेपालहजे.  एिइडी िाईटचे काम सगळीकडे झाि े

पालहजे.  फाऊिं डेशनच ेकाम करुन त्र्ा रठकाणी नवीन खािंब िागिे पालहजे. ड्रेनेजच ेकाम 

झािे पालहजे. पाणीपुरवठा व्यवलस्ित झािा पालहजे. र्ाबाबत प्रामखु्र्ाने िक्ष दििे पालहज.े 

पाणीपरुवठा व ड्रेनेजबाबत लमटींग घेण्र्ात र्ईेि. 

मा.सभापती सौ.लभमाताई पोपट फुगे- ठेकेिाराचे िोक ड्रेनेजचे काम करतात पण पसैे 

मागतात.  माझेकडे तक्रार केिी आह.े  आमचे कलिनीमध्र्े एकिा १३००/- रुपर्े मालगति े

होते. तसेच ३०००/- रुपर् े मालगति ेहोते.  

श्री.गवळी धनिंजर् (उपअलभर्िंता जिलन:सारण) -  ते बाहरेचे िोक होते. ठेकेिार फोन करुन 

त्र्ािंना बोिावून घेतात.  व ते िोक ड्रनेेजचे काम करतात. 

मा.सागर गवळी -  आपिे िोक ड्रनेेजचे काम व्यवलस्ित करीत नाही.  सवय प्रभागातीि ड्रनेेजचे 

काम व्यवलस्ित झाि ेपालहजे. 

मा.सभापती सौ.लभमाताई पोपट फुगे -  सवय प्रभागातीि ड्रनेेजचे काम व्यवलस्ित झाि ेपालहजे. 

जी काही र्िंत्रणा िागेि ती सवय  उपिब्ध करुन िणे्र्ात र्ावी.  कच-र्ाच्र्ा गाडर्ा 

वाढलवल्र्ा पालहजे.  एकच कच-र्ाची गाडी र्ेत असते. खूप दिवसापासून खिंडोबामाळच े

काम रखडिे आह.े    

मा.िक्ष्मण उिंडे – कचरा नेणा-र्ा गाडर्ा वाढलवल्र्ा पालहजे.  त्र्ाबाबत काही तरी पलिीसी 

करा परिंतू कच-र्ाच्र्ा गाडर्ा वाढलवल्र्ा पालहजे.    

मा.अलजत बडुे (लस्वकृत सिस्र्) – मागचे वेळेस सुध्िा च-होिी गावठाण र्ेिीि ओिा   

कच-र्ाबाबत सािंलगतिे होते.  परिंतू ओल्र्ा कच-र्ाचे  काहीही काम होत नाही. सिंबिंधीत 

कमयचा-र्ािंना नोटीसा िणे्र्ात र्ाव्यात. सीटी सवेचे जे रस्ते आहते ते छोटे व्हार्िा िागि े

आहते. तेि ेिोकवस्ती वाढिी आह.े िोन फुटाने रस्त ेकमी झाि ेआह.े रस्ते सगळे मोजनू 

घ्र्ावे. प्रत्र्ेकाचे बािंधकाम २,३ फुटाने पुढे आिे आह.े केबि ब्िलक आह ेतसेच ठेविे आह.े 

सगळे ब्िलक उघडे पडिे आह.े रस्त्र्ावरीि पोि व्यवलस्ित करणे.  

मा.सागर गवळी -  स्िापत्र् लवषर्क कामे वेळेवर झािी पालहजे. एक वषायपासून पाणी 

आलण ड्रेनेजचे काम झािे नाही. नवीन ड्रेनेजिाईन टाकणे.  िशयनकलिनी, आिशयनगर र्ा 

रठकाणी कच-र्ाची गाडी आिी नाही. कच-र्ाचे र्ोग्र् पध्ितीन े लनर्ोजन करणे. टलप 

टेनमध्र्े पीसीएमसी आिी पालहजे. शौचािर्ाची सवय कामे करणार आह ेका? 
श्री.प्रभाकर तावरे –(सहा.आरोग्र्ालधकारी) – रेडझोनमध्ये शौचािर्ाची कामे करण्र्ासाठी 

शासनाचे अनिुान लमळत नाही. 

मा.सागर गवळी – शास्त्रीचौकाचे पुढे झोपडपट्टी आह.े तेिे निंिीिोक राहतात. त्र्ािंची 

िोनशे, तीनशे झोपड ेआहते. त्र्ािंचेसाठी शौचािर्ाची व्यवस्िा करण्र्ात आिी आह ेका? 
श्री.प्रभाकर तावरे –(सहा.आरोग्र्ालधकारी) – त्र्ािंचेसाठी शौचािर्ाची सोर् केिी 

नाही.जागामालकांनी त्यांची शौचालयाची सोय करािी.  

मा.सागर गवळी – तेिीि झोपडपट्टी घोषीत करणे. झोलनपू लवभागािा एक पत्र पाठवून 

झोपडपट्टी घोलषत करा. महापालिकेच्र्ा ताब्र्ात घ्र्ा. तेिीि िोक कुठेही पाणी भरतात. 

त्र्ािंचा पाण्र्ाचा प्रश्न कसा मागी िागेि? त्र्ािंचे स्वच्छ भारत अलभर्ानमध्र्े कसे होणार? 
मा.सभापती सौ.लभमाताई पोपट फुग-े चौकामध्र्े भाजीवािे बसतात त्र्ािंना नोटीस िर्ा. 

मा.क्षते्रीर् अलधकारी – चौकामध्र्े भाजीवािे, फळवािे बसतात आपण त्र्ािंना पत्र ितेो.  

 



 -  - 

 

5 

5 

 

 

मा.सागर गवळी – स्वच्छ भारत अलभर्ानमध्र्े काही मित िागिी तर आम्ही ती मित 

करण्र्ासाठी तर्ार आहोत.  फक्त लपण्र्ाचे पाणी, ड्रेनेज, रस्ते र्ा कामकाजावर जास्त भर 

िणे्र्ात र्ावा.  

मा.लनमयिा गार्कवाड -  दिघीमध्र्े कच-र्ाच्र्ा गाडर्ा र्ेत नाही.  ममता चौक दिघी 

र्ेिीि अलतक्रमण बाबत कार्यवाही होत नाही. दिघीमध्र्े एक व्हीजीट घ्र्ा. मॅग्झीन 

चौकापासून दिघी जकातनाक्र्ापर्ांत अलतक्रमणबाबत कार्यवाही करणे.   

श्री.कोंढरे- एस.आर. – अलतक्रमणपिक प्रमखु (अलतक्रमण) - अलतक्रमण बाबत आम्ही सिंर्ुक्त 

कार्यवाही करतो. 

मा.िक्ष्मण उिंडे -  अलतक्रमण कार्यवाहीची व्यवलस्ित नोंि घ्र्ा. टपरीवािे, भाजीवाि ेतसचे 

इतर लवके्रते बसतात त्र्ािंचेवर कार्यवाही करणे.  

मा. लनमयिा गार्कवाड -  नगररचना लवभागाने स.निं.२ जागा ताब्र्ात घेणेसाठी पाठपुरावा 

करावा. 

श्री.एस.एस.खडतरे – उपअलभर्िंता (नगररचना)-  किेक्टर ऑफीसमधून पत्र आिे आह.े 

भूसिंपािन ऑफीसचे र्ते्र्ा आठ तारखेिा कॅम्प र्ेणार आह.े मिंजूरी लमळािी आह.े  

मा.सागर गवळी – भोसरी दिघी लशवेचा रस्त्र्ाबाबत िोकािंना नोटीसा गेल्र्ा आहते. 

सगळर्ा िोकािंचे नोटीसा आिेबाबत फोन आिे आहते. आपल्र्ािा लनर्मानुसार कार् 

करता र्ेईि ते केिे पालहजे.  भोसरी दिघी लशवेवरचा  रस्ता करणे गरजेचे आह.े  

श्री.एस.एस.खडतरे – उपअलभर्िंता (नगररचना)-   १२ मीटरचा रस्ता आह े त्र्ाचा 

भूसिंपािन लवभागािा प्रस्ताव ठेविा आह.े  तिेीि िोक तर्ार आहते.  

मा.सागर गवळी – जागा ताब्र्ात आिी आह ेत्र्ा जागेवर डािंबर टाकणे. डािंबरीकरण करुन 

रस्त्र्ाचे लनर्ोजन करणे. प्रत्र्ेकाचे घरी जाणे.  १५ दिवसापुवी नोटीसा गेिेल्र्ा आहते. 

आठ तारखेिा कॅम्प िावा. जो रस्ता ताब्र्ात आिा त्र्ारठकाणी डािंबर टाकणे.  िोकािंच े

नुकसान करार्चे नाही. त्र्ािंना मोबििा कसा ितेा र्ईेि ह ेमहत्वाचे आह.े  लशवेवरच्र्ा 

रस्त्र्ाचे काम प्रिम झािे पालहजे.  दिघीरोडिा फळवािे, भाजीवािे बसतात तसचे 

ज्ञानदिप शाळा, लप्रर्िशयनी शाळा, लसध्िशे्वर शाळा र्ा रठकाणी अलतक्रमणची कार्यवाही 

करण्र्ात र्ावी.  रस्त्र्ावर कोणीही काही लवकार्चे नाही.   त्र्ा रठकाणी अलतक्रमणची 

कार्यवाही झािीच पालहजे.  पाण्र्ाच्र्ा टाकीजवळचे अलतक्रमण मागी िाविे पालहज.े 

अपघात झािे तर त्र्ािा जबाबिार कोण?  हलकसयझोन फार्नि करा. आळिंिीरोडिा 

अलतक्रमण आह ेते सुध्िा हटलवि ेपालहजे. लवशेषत: शाळेजवळीि सवय अलतक्रमण हटलवि े

पालहजे.  

 

मा.अध्र्क्षा र्ािंनी सवाांचे आभार मानून सभा सिंपल्र्ाचे जाहीर केिे.  

------- 
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