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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

 
सभावृ ांत (कायपि का .०८) 

 
दनांक : ०६/१२/२०१९     वेळ: सकाळी ११.०० वाजता 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे िडसबर २०१९ ची मािसक सभा 

शु वार दनांक  ०६/१२/२०१९ 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. ी.सागर बाळासाहेब गवळी - सद य 
३) मा.गोफणे अनुराधा देिवदास - सद या 
४) मा.बारसे ि यांका िवण  - सद या 
५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  - सद या 
६) मा.िनतीन ाने र लांडग े  - 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, 
डॉ.अ ण दगडे-पशुवै क य अिधकारी, ी.संदेश खडतरे-उपअिभयंता नगररचना, ी.राज  शदे-
उपअिभयंता थाप य, ी.िवजय जाधव-उपअिभयंता थाप य/उ ान,  ी.राजेश नंदलाल भाट – 
सहा.आरो यािधकारी, ी.एस. ही.बगाडे-सहा यक उ ान अिध क, ी. ही.एम.ताकवल े-क.अिभयंता 
( थाप य.), ीम.वृषाली पोतदार क.अिभयंता ( थाप य), ी.ए. ही.गुमा त-ेमु य आरो य िनरी क, 

ी.िनखील फडर-क.अ. था.उ ान, 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 
सु  करणेस अनुमती दली.  
मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात समािव  कर यात आले.  
 
िवषय मांक १ मा.िनतीन ाने र लांडग ेयांचा ताव 

भाग .७ भोसरी मधील शाळा इमारत व व छतागृह पाडणेबाबत. 
िवषय मांक २ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 

भाग .३ वडमुखवाडी संतसृ ी क पातील व छतागृह देखभाल दु ती व 
चालिवणेकरीता देणेबाबत.   

िवषय मांक ३ मा.िनतीन ताप काळजे यांचा ताव 
भाग .३ च होली येथील जुने झालेले मशानभूमी वेट ग शेड व व छतागृह 

पाडणेबाबत. 
िवषय मांक ४ मा.िनतीन ताप काळजे यांचा ताव 
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भाग .३ च होली/ मोशी येथील िविवध चौकाम ये/ र याचे नामकरण 
करणेबाबत. 

िवषय मांक ५ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 
चौकाचे नामकरण करणेबाबत.  

िवषय मांक ६ मा.िभमाबाई पोपट फुगे यांचा ताव 
भोसरी मशानभूमी शेजारील िवसावा ब ल.  

िवषय मांक ७ मा.िभमाबाई पोपट फुगे यांचा ताव 
भाग .७ भोसरी येथील सँडिवक कॉलनी मधील जलिन:सारण निलका 

बदलणेबाबत. 
िवषय मांक  ८ मा.सुवणा िवकास बुड यांचा ताव 

इ भाग सिमती सद यांचा व छता अिभयान राज थान अ यास दौ यास मा यता 
देणेबाबत. दनांक ३०/०१/२०२० ते ०३/०२/२०२० 
 

िवषय मांक  ९ मा.अनुराधाताई देिवदास गोफण ेयांचा ताव 
भाग .५ कै.सखुबाई गवळी उ ानातील जुने कारंजे पाडणेबाबत.  

 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

सुचक :  मा.सागर गवळी      अनुमोदक: मा.ि याकंा बारसे 
 

कै. सुरदास गायकवाड-माजी नगरसद य, कै.एकनाथ बंडू पाटील-कायकारी अिभयंता िव ुत, 
कै. ताप सह िससो दया-माजी कायकारी अिभयंता, कै.िवशाल जाधव-फायरमन यांना मा.इ भाग 
सिमतीचे वतीने दांजली अपण कर यात येऊन सदरची सभा मंगळवार दनांक   १०/१२/२०१९ 
रोजी सकाळी ११.०० वा. पयत तहकुब कर यात यावी.   

सदर सूचना सवानुमते मा य कर यात आली. 
(उपि थतांना दोन िमनीटे उभे रा न दांजली अपण केली) 

 
सदरची सभा मंगळवार दनांक   १०/१२/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वा. पयत तहकुब कर यात 
आ याचे मा.सभापती यांनी जाहीर केले. 

 
 

           (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 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय 

 
सभावृ ांत (कायपि का .०८) 

(६ िडसबर २०१९ रोजीची तहकुब सभा) 
 

दनांक : १०/१२/२०१९     वेळ: सकाळी ११.०० वाजता 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे िडसबर २०१९ ची द. 
०६/१२/२०१९ रोजी तहकुब करणेत आलेली मािसक सभा मंगळवार दनांक  १०/१२/२०१९ रोजी 
सकाळी ११.०० वाजता इ भाग कायालयाचे  “संत ाने र महाराज सभागृह”  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.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन - सद या 
३. मा.गायकवाड िनमला मनोज  -  सद या 
४. मा. ी.सागर बाळासाहेब गवळी - सद य 
५. मा.गोफणे अनुराधा देिवदास  - सद या 
६. मा.बारसे ि यांका िवण  - सद या 
७. मा.अिजत दामोदर ग हाण े  - सद य 
८. मा.फुगे िभमाबाई पोपट  - सद या 
९. मा.िनतीन ाने र लांडग े  - सद य 

 
 या िशवाय मा. ीिनवास रामचं  दांगट - े ीय अिधकारी, मा. ी.संजय घुब-ेकायकारी 
अिभयंता थाप य, मा. ी. ही.सी.काळै – कायकारी अिभयंता जलिन:सारण, मा. ी.वसंत उगल-े
लेखािधकारी, ी.संदेश खडतरे-उपअिभयंता नगररचना, ी.राज  शदे-उपअिभयंता थाप य, 

ी.िवजय जाधव-उपअिभयंता थाप य/उ ान, ी.वहीकर एस.एस.-उपअिभयंता पाणीपुरवठा, 
ी.लांडे बी.पी. उपअिभयंता िव ुत,  ी.राजेश नंदलाल भाट – सहा.आरो यािधकारी, मा. ी.साळंुखे 

जे.जी.- मु या यापक मा.िव.भोसरी, मा. ी.सावंत ही.एल – मु या यापक मा यिमक िव ालय 
लांडेवाडी, अिध क, ी.बोरावके डी.एच.-उपअिभयंता ( थाप य),  ी.क ढरे एस.आर- शासन 
अिधकारी अित मण, ी. ही.एम.ताकवल े-क.अिभयंता ( थाप य.), ीम.वृषाली पोतदार क.अिभयंता 
( थाप य), ी.ए. ही.गुमा त-ेमु य आरो य िनरी क, ी.िनखील फडर-क.अ. था.उ ान, 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 सु  करणेस अनुमती दली.  
            
        मािगल सभा द.०७/०९/२०१९ द.०४/१०/२०१९ व द.०१/११/२०१९ रोजी घे यात 
आले या सभेची काय म पि का .०५,०६,व ०७ चा सभावृतांतकायम कर यात आलेचे मा.सभापती 
यांनी कट केल.े
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ठराव मांक : २५ िवषय मांक : ०१ 
दनांक : १०/१२/२०१९ िवभाग : नगर रचना  

सुचक : मा. िनतीन ाने र 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) आहे. सदर पॉट 
झो नग मधील औ ोिगक व रिहवाशी नागरीकांसाठी दळणवळण तसेच औ ोिगक मालाची न-ेआण 
करणेकामी सदर र याची ता काळ आव यकता आहे. 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 
आहे.  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 देणते येत 
आहे.  सदरचा िवषय पुढील कायवाहीकामी नगररचना िवभागाकडे पाठिव यात यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला.  
 
 
ठराव मांक : २६ िवषय मांक : ०२ 
दनांक : १०/१२/२०१९ िवभाग :  थाप य/ िश णमंडळ/ आरो य 

सुचक : मा. िनतीन ाने र लांडगे  अनुमोदक : मा.सागर गवळी 
      
संदभ मा. िनतीन ाने र लांडगे यांचे दनांक ०६/१२/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
         भाग . ७ भोसरी येथील छ पती िशवाजी महाराज मा यिमक िव ालयाची इमारत चरल 
ऑिडट नुसार धोकादायक झालेली आहे.  सदर शाळेची पयायी व था करणेत आलेली आहे. यामुळे 
सदरची धोकादायक इमारत पाडणेस मा यता देणते येत आहे.  तसेच भाग . ७ मधील मुळे चाळ 
जेपीनगर येथील मनपाचे व छतागृह िन किसत क न या ठकाणी मनपा या आरो य िवभागासाठी खोली 
उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार 
कायवाही करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
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ठराव मांक : २७ िवषय मांक : ०३ 
दनांक : १०/१२/२०१९ िवभाग : आरो य 

सुचक : मा. सागर गवळी  अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०६/१२/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
         भाग . ३ वडमुखवाडी संतसृ ी क पांतगत व छतागृह न ाने बांधणेत आलेले आहे. सदर 
व छतागृह स ा चालू असले या कामातून मे.सुलभ इंटरनॅशनल सोशल स ह स ऑगनायझेशन यांचे माफत 

आव यक ती सुधारणा क न देखभाल दु तीसाठी “पैसे ा व वापरा” या त वावर दे यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : २८ िवषय मांक : ०४ 
दनांक : १०/१२/२०१९ िवभाग : थाप य/ आरो य 

सुचक : मा. िनतीन ताप काळजे  अनुमोदक : मा. सागर गवळी 
      
संदभ मा. िनतीन ताप काळजे यांचे दनांक ०६/१२/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
         भाग . ३ च होली येथे नवीन मशानभूमी बांधणेचे काम गतीपथावर आह.े  या पैक  न ाने 
बांधलेला दहन शेडचा वापर चालू झालेला आहे. यामुळे सदर ठकाणी आलेली जुनी बांधकामे उदा. 
व छतागृह, मशानभूमी, वेट ग शेड पाडणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : २९ िवषय मांक : ०५ 
दनांक : १०/१२/२०१९ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. िनतीन ताप काळजे  अनुमोदक : मा. सागर गवळी 
      
संदभ मा. िनतीन ताप काळजे यांचे दनांक ०६/१२/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
         भाग . ३ च होली /मोशी येथील  १) मोशी आळंदी र ता येथील डुडूळगाव चौकास “विहले चौक 
द नगर, डुडूळगाव” २) चोिवसावाडी येथील स ह नं. ६/१७ चोिवसावाडी वाघे र कॉलनी येथे 
“कै.बबनराव क डीबा तापक र नगर” या माणे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
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ठराव मांक : ३० िवषय मांक : ०६ 
दनांक : १०/१२/२०१९ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. िनमला गायकवाड अनुमोदक : मा. सागर गवळी 
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०६/१२/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
         मौजे च होली भाग . ३ मधील पुणे-आळदी रोड ते काळी भत पयत २४ मीटर र यावरील 
चौकास “कै.महादू ीपती तापक र चौक” असे नामकरण कर याची मागणी ाम थांचे वतीने कर यात 
आलेने यास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : ३१ िवषय मांक : ०७  
दनांक : १०/१२/२०१९ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. िनमला गायकवाड अनुमोदक : मा. सागर गवळी 
      
संदभ मा. िभमाबाई पोपट फुगे यांचे दनांक ३०/११/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
         भाग . ७ भोसरी येथील मशानभूमी शेजारी िवसावा आहे. िवसावा ७ फुट बाय ९ फुट कर यात 
येऊन  िवसा ाला ेनाईट लावणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : ३२ िवषय मांक : ०८  
दनांक : १०/१२/२०१९ िवभाग : थाप य 

सुचक : मा. िनमला गायकवाड अनुमोदक : मा. सागर गवळी 
      
संदभ मा. िभमाबाई पोपट फुगे यांचे दनांक ३०/११/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
         भाग . ७ भोसरी सँडिवक कॉलनी म ये हरी ओम ि वटस समथ कॉलनी ते राधानगरी पयत 
असणारी जलिन:सारण निलका गे या ४० वषापासून बदलली नाही. वाढती लोकसं या ल ात घेता जा त 

ासाची निलका टाकणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
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ठराव मांक : ३३ िवषय मांक : ०९ 
दनांक : १०/१२/२०१९ िवभाग : शासन 

सुचक : मा. िनमला गायकवाड अनुमोदक : मा. सागर गवळी 
      
संदभ मा. सुवणा िवकास बुड यांचे दनांक ०६/१२/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
         व छ भारत अिभयांन अंतगत राज थान अ यास दौरा द.३० जानेवारी २०२० ते ३ फे ुवारी 
२०२० या कालावधीत इ भाग सिमती सद यांकरीता आयोिजत करायचा आहे. सदर अ यास दौ याम ये 
व छतेबाबत कचरा िव हेवाट, शाळांमधील व छता क प, पयटन थळांवरील व छता िनयोजन 

इ.बाबत राज थान मधील जयपूर, उदयपूर इ. ठकाणांना भेटी ाय या आहेत. याकामी भाग सिमती 
सद य व इ भागातील ४ अिधकारी यांना अ यास दौ याकामी येणा या य  खचास मंजूरी दे यात येत 
आहे.  सदरचा िवषय कायम होणेची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाही करणेत यावी.  
 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला. 
 
 
ठराव मांक : ३४ िवषय मांक : १० 
दनांक : १०/१२/२०१९ िवभाग : थाप य उ ान 

सुचक : मा. अनुराधाताई गोफणे अनुमोदक : मा. िभमाबाई फुग े
      
संदभ मा. अनुराधाताई देिवदास गोफणे यांचे दनांक ०६/१२/२०१९ रोजीचे प   
 मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 
         भाग .५ येथील कै.सखुबाई गबाजी गवळी उ ानाम ये न ाने रंगीत कारंजे उभार यात आले 
आहे.  उ ानाम ये असलेले जुने कारंजे खराब झाले अस याने ते पाड यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
               सही/- 

           (सुवणा बुड) 
            अ य ा, इ भाग सिमती 

                                                  
 
 

             सही/- 
जा. .इ ेका/ १/कािव/ ४५९/२०१९ 
 दनांक :  २६/१२ /२०१९ 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
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     २-/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.   
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सदर बैठक म ये खालील माणे चचा करणेत आली. 
 

मु या यापक 
मा यिमक 
िव ालय 
भोसरी.  

-  िव ालयाची जुनी इमारत पाड यात आली असून  प या या १२ खो या थाप य 
िवभागामाफत तयार क न देणेत आले या आहेत. याम ये वग चालिवले जात 
आहेत.  तथापी कायालय, टाफ म, योगशाळा, संगणक म व टोर म इ. 
आणखी ६ खो या तयार क न दे यात या ात.  जेणेक न सािह य िश ट ग करता 
येईल.  

 
मा.अिजत 
ग हाण े

-  आरो य कायालयाची खोली रकामी क न शाळेसाठी दे यात यावी व आरो य 
कायालय इतर ठकाणी थलांतरीत करणेत यावे. 

 भोसरी मशानभूमीत बसिवलेले िव ूत युनीट बंद आहे.  पयावरण िवभागात संपक 
के यास ते िव ूत िवभागाचे काम आहे असे सांिगतले जाते. यामुळे संबंिधत 
िवभागाने ते दूर त क न यावे. 

मा.िनमला 
गायकवाड 

-  दघी मधील गजानन महाराज नगर म ये पा याचा  अ ाप सुटलेला नाही.  
जु या लाईन असले या भागात पाणी येत नाही. एका वेळी एकाच भागात पाणी 
सोडावे जेणेक न ेशरने पाणी येईल. 

ी.वहीकर -  ताजणे मळा भागात वतं  कने शन जोडायचे आहे.  
 गु द  कॉलनी म ये लाईन टाकायची आहे.  याचे मोजमाप घे यात आले असून 

संबंिधतास दले आहे.  
मा.सागर 
गवळी 

-  नवीन लाईन टाकणेत आले या आहेत परंतु यांची जोडणी कर यात आलेली नाही, 
ती जोड यात यावी व जु या लाईन बंद करणेत या ात.  

 र यावरचे लाईट सकाळी अधा तास उिशरा बंद कर यात यावेत.  
 ेनेज लाईनची कामे करीत असतांना िव ूत वायर तुटले कवा पाणी लाईन खराब 

झाली तर यांची दु ती तातडीने करणे गरजचे आहे. याबाबत संबंिधतांना सूचना 
दे यात या ात. 

 गणेश नगर म ये ेनेजचे काम चालू असलेने िव ूत िवभागाची कामे थांबलेली 
आहेत.  

 भाग . ३ म ये पाणी  माग  लागलेले नाही.   
ी.वहीकर -  ३०० मीटर लाईन टाकली आहे याची चाचणी यायची आहे.  

मा.ि यांका 
बारसे 

-  सावरकर महादेव नगर म ये लोकांना पाणी कमी िमळते. सदरचे ठकाणी असलेले 
कने शन वळसा घालून येत असलेने अधा तास उिशराने पाणी िमळते.  यामुळे 
यांना जवळूनच कने शन दे यात यावे. याबाबत अिभयंता यांनी संबंिधत 
लंबरसोबत चचा क न िनयोजन करावे.  

 आदश नगर म ये नवी लाईन टाकूनसु दा पाणी िमळत नाही.  
 गणपती मं दराजवळचे प रसरात सफाई केलेली नाही. कचरा/घाण पडलेली आहे. 
 ेनेज लाईनचे काम अधवट आहे. सदर ठकाणी असलेले चबर म ये माती पडलेली 

आहे, ेनेज लाईनचे काम पूण झालेनंतरच डांबरीकरण कर यात यावे.  
मा.िनतीन 
लांडगे 

-  २४ बाय ७ चे काम करीत असतांना ख े बरोबर बुजवले जात नाहीत. ठेकेदार व 
थाप य िवभागाचे कमचारी एकमेकांवर आरोप/ त ारी करीत आहेत.  

मा.िभमाबाई 
फुगे 

-  समथ कॉलनी म ये काही भागात पाणी येते व काही भागात येत नाही.  
 गावठाणात गढूळ पाणी येत आस या या त ारी आहेत.  

   ग हाणे व ती म ये पुरांम ये तुटलेले नळ कने शनपूववत जोडून दे यात यावेत.  
   गावठाणात ेनेज लाईन ४० वष जूनी आहे. सतत चोकअप होत असतात. नवीन 
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लाईन टाक यात यावी.  चोकअप िवषयी त ारी के यास टॉम वॉटर लाईन व 
ेनेज लाईनचे संबंिधत कमचारी एकमेकांवर आरोप करीत असतात.  

 रसरंग जवळ ग हाणे व तीम ये नवीन लाईन टाकणेत यावी. 
ी.बोरावके -  सदरचे पाणी हे ेनेज लाईनचेच आहे आहे परंतु ते टॉम वॉटर लाईनला जोडलेले 

आहे. काही ठकाणी टॉम वॉटर लाईनला ेनेजचे कने शन जोडले आहे.  
मा.िनमला 
गायकवाड  

-  पोलीस टेशन समोर िव ूत पोल टाक यास सांिगतलेला आहे परंतु अ ाप टाकणेत 
आलेला नाही.  

 पुढील बैठक स िव ूत िवभागाचे अिधका यांना बोलिव यात यावे.  
 गणेशनगर, दूगानगर चौकात फुटपाथवर पाक ग केली जाते. अित मण िवभागाने 

पाहणी क न कारवाई करावी.  
मा.सुवणा बुड -  वॉडाम ये िव ूत िवभागाची कामे चाललेली आहेत, यामुळे कचरा वाहतुक स 

अडचण होत आहे.  तसेच वॉडाचे े  मोठे असलेन े वतं  गाडीची व था 
कर यात यावी.  

 गढूळ पाणी येत अस या या त ारी वाढले या आहेत.  च होली भागात सव  गढूळ 
पाणी येते तसेच कमी दाबाने येते. पा या या टा यांची सफाई क न यावी. सव 
भागातील िलकेज तपासून यावेत.  

 ेनेज लाईनचे काम करीत असतांना गंधव नगरी भागातील पाणी लाईन िलकेज 
झालेली आहे, ती दू त क न यावी.  

मा.अनुराधाताई 
गोफण े

-  माझे भागात पाणी िमळत नाही, जे िमळते ते गढूळ व काळे आहे. धरण भरले आहे 
तरी पाणी िमळत नाही अशा नागरीकां या त ारी आहेत. दवसाआड पाणी ावे 
परंतु भरपूर दे यात यावे. गढूळ पा याचा  लवकर माग  लावावा.  

 


