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         पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी- १८. 

मा.ह प्रभाग सलमती सभा 

कार्यपलिका क्रमािंक – ०२ 

सभावतृ्ािंत  

दिनािंक – ११/०१२/२०२०          वेळ – सकाळी – ११.०० वा. 

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

  

 पपिंपरी लचचवड महानगरपालिकेच्र्ा मा. ह प्रभाग सलमतीची मालसक सभा दिनािंक ११/१२/२०२० रोजी 

सकाळी ११.०० वा.ह क्षेिीर् कार्ायिर्ातीि पिं.िीनिर्ाळ उपाध्र्ार्  सभागृहामध्र्े ऑनिाईन पध्ितीन े लहहडीओ 

कॉन्फरन्सींगद्वारे आर्ोलजत करणेत आिी होती. सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र्/नगरसिस्र्ा उपलस्ित होते.  

 

१) मा.हर्यि मपच्छिंद्र ढोरे  - सभापती 

२) मा.सुजाता सुलनि पािािंड े - सिस्र्ा 

३) मा. बनसोड ेराजू लवश्वनाि - सिस्र् 

४) मा.आशा धार्गुड े– शेंडगे - सिस्र्ा 

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

६) मा.कािंबळे अिंबरनाि चिंद्रकािंत - सिस्र् 

७) मा.राजापुरे माधवी राजेंद्र - सिस्र् 

८) मा.सिंतोर् बबन कािंबळे  - सिस्र् 

९) मा.सिंजर् गुिाब कणस े  - नामलनिशेीत सिस्र् 

 

 र्ालशवार् मा.सिंिीप खोत -  क्षेिीर् अलधकारी (ह क्षेिीर् कार्ायिर्),  श्री.कोळप एस.डी.  प्रशासन अलधकारी,  

श्री.सुपे ए.के. िेखालधकारी, मा.अलनि राऊत – प्र.कार्य.अलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.लवजर्पसिंह भोसिे – उपअलभर्िंता 

स्िापत्र्,  श्री.मोरे चिंद्रकािंत – उपअलभर्िंता (पा.पु),  श्री.जे.हही.पटेि – सहा.उद्यान अलधक्षक,  श्री.आर.डी.लशरसाठ – 

उद्यान सहाय्र्क, श्री.िािंगडे सुलनि ज्ञानिवे – क.अ.स्िापत्र्,  श्री.के.एस.अिंिरेु – उपअलभर्िंता, - पापु, श्री.हररिास 

सुलनि – उपअलभर्िंता झोलनपू , श्री.एस.एन.गजे – क.अलभर्िंता पाणीपुरवठा,  श्रीम.र्ािव प्रीती- क.अलभर्िंता 

जिलन:सारण,   श्री.कािंबळे लवजर् –क.अलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.महेंद्र के.िवेरे – क.अलभर्िंता (स्िा), श्री.मगर एस.एम. – 

क.अलभर्िंता स्िापत्र्, श्री.रमेश भोसिे – सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.अजर् जाधव – मुख्र् आरोग्र् लनरीक्षक, 

श्री.उल्हास अ.िवेचके्क – अलतक्रमण लनरीक्षक 

---------- 

प्रशासन अलधकारी तिा सलचव : माह े लडसेंबर २०२० च्र्ा दिनािंक ११/१२/२०२० रोजीचे  सभेचे कामकाज सुरु 

करण्र्ास मान्र्ता लमळावी.  

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

प्रशासन अलधकारी तिा सलचव - सभाशाखा : सन्मा. सिस्र् र्ािंनी सुचलविेल्र्ा प्रभाग कामकाजाबाबत चचाय 

करणेस मान्र्ता लमळावी.   

----------- 

 

ह प्रभाग सलमती दिनािंक ११/१२/२०२० रोजी खालीलप्रमाणे चचाा झाली. 
मा.आशा शेंडग े– मा.सभापती एखािर्ा ग्राऊिं डिा परलमशन ितेो का?   

मा.क्षिेीर् अलधकारी – प्रभाग सलमतीमध्र्े लवर्र् मिंजरू झािेवर क्रीडा सलमतीपुढे लवर्र् आल्र्ावर क्रीडा 

सलमतीचा लनणयर् होईि. आपण क्रीडा सलमती माफय त परलमशन ितेो. 

मा.आशा शेंडगे – आजच्र्ा लमटींगमध्र्े कोरम आह ेका? सवय अलधकारी आहते का? ऑनिाईन दिसत आह ेका?  

मा.सभापती- हर्यि ढोरे –. ऑनिाईन व प्रत्र्क्ष सभागृहात सन्मा.नगरसेवक आहते. त्र्ामुळे कोरम आह.े 

मा.अिंबरनाि कािंबळे -   आजचे लमटींगमध्र्े मी सवाांचे मनापासून स्वागत करतो. आशाताई लमटींग ऑनिाईन 

अटेंड करण्र्ापेक्षा प्रत्र्क्ष सभागृहात लमटींगसाठी आिा तर बरे होईि. आजच्र्ा लमटींगिा नवीन अध्र्क्ष 
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आहते. आठ मलहन्र्ािंनी लमटींग घेतिी आह.े अलधका-र्ािंना मालहती पालहज े नगरसेवक कार् प्रश्न लवचारणार 

आह.े अलधका-र्ािंनी सवय सािंलगतिे पालहजे. कोलवडमध्र्े सगळर्ािंनी चािंगि ेकाम केििेे आह.े त्र्ािंनी मनापासनू 

चािंगिे काम केि ेआह.े प्रभाग क्र. २०,३०,३१,३२ मधीि सवय नगरसेवकािंना आठ मलहने अपिे प्रश्न मािंडता 

आिे नाही. प्रत्र्ेक प्रभागाचे चार नगरसेवक आहते.  कोलवड सेंटर कुठे चािू केिे होते. व त्र्ासाठी कार् 

उपार्र्ोजना केिी आह.े प्रशासनाचे कोणते अलधकारी नगरसेवकािंना भेटिे. प्रभाग क्र. ३१ करीता कार् 

उपार्र्ोजना केिी होती.  ह प्रभागातीि १६ नगरसवेक, लस्वकृत सिस्र् व नामलनिलेशत सिस्र् आहते. 

कोणत्र्ा नगरसेवकािंना कळलविे होते. प्रभागािा कार् सुलवधा दिल्र्ा आह.े  

मा.क्षिेीर् अलधकारी - कोलवडच्र्ा काळामध्र्े प्रत्र्ेक प्रभागामध्र्े पेशिंट सापडत होते. त्र्ािंचेसाठी वाररुम तर्ार 

केिे होत.े आठ लशक्षक र्ाकरीता काम करीत होत.े  

मा.अिंबरनाि कािंबळे – कोलवड सेंटर कुठे चािू केिे आह ेर्ाबाबत कोणत ेअलधकारी भेटिे का? कुठे तपासणी 

चािू केिी आह ेह ेसवय सािंलगतिे पालहज.े कोणते अलधकारी प्रभागात गेिे होत ेका? कोलवड सेंटर कुठे चािू केि े

होते ते मालहत नाही. प्रशासनाकडून कोणत्र्ाही नगरसेवकािंना िेटर लमळािे नाही.  कुठिे कागिपि िाखविे 

होते का? ही सवय मालहती दििी का?   

मा.क्षिेीर् अलधकारी – लस्वमींग टँक र्ारठकाणी कोलवड सेंटर केिे होते. कोलवड सेंटरसाठी पाच सहा जागा 

पालहल्र्ा  होत्र्ा.  

मा.अिंबरनाि कािंबळे – कोलवड सेंटर बाबत नगरसेवकािंना काहीही लवचारिेिे नाही. र्ाबाबत नगरसेवकािंना 

िेखी स्वरुपात कळलविेिे नाही.  तरी िेखी स्वरुपात पालहजे. 

मा.सभापती- हर्यि ढोरे – आता हा लवर्र् सन्मा.नगरसवेक अिंबरनाि कािंबळे र्ािंनी मािंडिा आह.े त्र्ाबाबत 

आठ दिवसात आम्हािा िखेी स्वरुपात कळलविे पालहजे हा आिशे आह.े सवय नगरसेवकािंना दकमान आठ 

दिवसात िेखी पि गेिे पालहजे.  

मा.सिंतोर् कािंबळे - आता  सन्मा.नगरसवेक अिंबरनाि कािंबळे र्ािंनी जे बोििे त्र्ाबाबत प्रशासनाकडून 

समाधानकारक  उत्र   दिि ेनाही. आम्ही फोन करुन मालहती घेत होतो. पुिावर सािंगवी र्ेिीि िोन मलहिा 

अपघाताता गेल्र्ा. त्र्ा पुिावर पटे्ट नाही. किर नाही. पुिावर िाईट नाही अपुरा प्रकाश आह.े त्र्ा 

रस्त्र्ावरीि काम ेइिंलजलनअरनी केिी पालहजे. 

मा.अलनि राऊत कार्य.अलभर्िंता स्िापत्र् – प्रत्र्क्ष जागेवर जाऊन पाहणी करुन आवश्र्क ती कामे करण्र्ात 

र्ेईि. ही गोष्ट आमच्र्ा नजरेतून सुटिी आह.े आपण ज्र्ा सुचना केल्र्ा आहते त्र्ाप्रमाणे सवय कार्यवाही करु.  

स्पीडबे्रकरचे काम करु शकतो.  

मा.लवजर्पसिंह  भोसि े– स्िापत्र् – त्र्ा रठकाणी असििेी शिंकराची मुती लशफ्ट करावी िागेि.  काँक्रीटीकरण 

करुन  कामे करावे िागेि. मतुी चुकीच्र्ा रठकाणी आह.े  

मा.सिंतोर् कािंबळे – र्ापुवी ज्र्ािंनी काम केिे ते इिंलजलनअरच होते का? त्र्ािंनीच काम केिे होत ेका?  ते िोकि 

गविंडी होते का? लडमाकेशन केिे नसेि तर त्र्ािा कोण जबाबिार?  

मा.अलनि राऊत कार्य.अलभर्िंता स्िापत्र् -  किालचत र्ापुवी पालिकेचे िोकािंनी ह ेचकुीचे काम केि ेआह.े  

मा.सिंतोर् कािंबळे – पालिकेच्र्ा अलधकारी र्ािंनी त्र्ािंचेकडून ऍदफडलेवट केिे पालहजे. नगरसेवकािंना फक्त 

िोकािंच्र्ा समस्र्ा कळतात. अलधका-र्ािंनी जे आता काम करता र्ेईि त ेर्ोग्र् पध्ितीने केि ेपालहजे. आतापर्ांत 

जे आिशे दििे आहते ती सवय कामे केिेिी िाखवावी व त्र्ाप्रमाण े अिंमिबजावणी करणे. माझे वॉडयमधीि    

झाडािंच्र्ा फािंिर्ा वाढल्र्ा आहते त्र्ािंची                              ििििइ                                         छाटणी 

करण्र्ात र्ावी.   

मा.श्री.पटेि – उद्यान -  वॉडयमधीि मागचे  मलहन्र्ात ११९ झाडािंची छाटणी केिी आह.े अजनु काही झाडािंची 

छाटणी करार्ची असेि तर त्र्ा झाडािंची छाटणी करण्र्ात र्ेईि.  

मा.माधवी राजापरेु – स्माटय लसटीमध्र्े काम चािू आह.े स्माटय सीटीचे अलधकारी आिे आह ेका?  

मा.क्षिेीर् अलधकारी – स्माटय सीटी अलधकारीच ेफोन आि ेहोते. 

मा.सभापती- हर्यि ढोरे –आजच्र्ा लमटींगिा जे अलधकारी उपलस्ित नहहते त्र्ा सवाांना सक्त तादकि िर्ा.  

मा.अिंबरनाि कािंबळे – करसिंकिनचे अलधकारी कोण आह?े  अलधका-र्ािंनी िक्ष दििे नाही. पालिकेचे अलधकारी 

आमची घरे मोजतात. एखािा अलधकारी वॉडयमध्र्े पाठवा. नागरीकािंमुळे ट्स स लमळतो. वॉडयमध्र्े कोण सहह े

करतो.   सहह ेकरार्िा कोण िोक र्ेतात ह ेनगरसेवकािंना समजिे पालहजे.िोकािंच्र्ा घरात चोरी होऊ शकत े

अशी िोकािंना शिंका र्ेत आह.े  

मा.क्षिेीर् अलधकारी –  पालिकेकडून त्र्ािंना ओळखपि दििे आहते.   

 मा.अिंबरनाि कािंबळे- सिंस्िेच्र्ा िोकािंबरोबर लमटींग िावा त्र्ामुळे त्र्ािंच्र्ा कामाची पध्ित समजेि.  

मा.प्रशासन अलधकारी  तिा सलचव – पालिकेन े सिंस्िचे्र्ा कमयचा-र्ािंना अलधकार दििेिे आह.े तचे काम 

करतात.  
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मा.अिंबरनाि कािंबळे – नगरसेवकािंना कामाबाबत कळलविे पालहजे. कोण अलधकारी आहते त े नगरसेवकािंना 

मालहती पालहजे. प्रशासनाकडून काहीही सािंलगतिे जात नाही. प्रत्र्ेक प्रभागवाईज प्रभागात लमटींग घ्र्ावी. 

मा.माधवी राजापरेु – कृष्णा चौकात हातगाडी, पिारीवािे र्ािंचे अलतक्रमण वाढिे आह.े सगळीकड े गिी 

वाढिेिी आह.े सवय गाडर्ा हटलवण्र्ात र्ाव्यात. त्र्ािंचेवर कार्यवाही करावी. 

श्री.िवेचके्क – अलतक्रमण लवभाग, कार्ायिर्ीन अलध क्षक – मलहनाभरात बरीच कार्यवाही केिी आह.े ििंड आपण 

करु शकत नाही. अलतक्रमण लवभागाकड ेमनुष्र्बळ कमी आह.े 

मा.सभापती- हर्यि ढोरे – स्िापत्र् लवभागाने एवढा खचय करुन मिंडई चािू केिी आह.े परिंत ू ती िगेच बिंि 

झािी. मिंडईसाठी एवढा खचय करुन का बिंि पडिी? अलतक्रमण लवभागाकडून गाड्या उचित नाही.  नवी 

सािंगवी, लशतोळेनगर, अलहल्र्ािवेी चौकापर्ांत एकही गाडी दिसिी नाही पालहजे. प्रभाग क्र. ३१ व ३२ मध्र् े

कारवाई झािी पालहजे. सेपे्रट अलतक्रमण लवभाग वॉडयमध्र्े िर्ावा. 

मा.अिंबरनाि कािंबळे – सकाळ, िोकमत पेपरमध्र्े माजी नगरसेवकान े तक्रार केिी आह.े पोिीस खात्र्ान े

कार्यवाही केिी पालहजे. रोडिा गाडर्ा िावल्र्ा जातात. त्र्ाबाबत कार् लनर्ोजन करता र्ेईि. पाकींग 

केिेल्र्ा गाडर्ा काढण्र्ात र्ाव्या.  

मा.माधवी राजापरेु -  काटेपुरम चौकामध्र्े िोन्ही बाजूिा गाडर्ा िावल्र्ा आहते. काही गाडर्ा धुळखात 

पडिेल्र्ा आहते. फुटपािवर गाडर्ा िावल्र्ा आहते. त्र्ावर कारवाई करण्र्ात र्ावी. बोडय िावावे.    

मा.अिंबरनाि कािंबळे – गुरुवारी आम्हािा लमटींग पालहजे. आरोग्र्ाच े लवर्र् प्रशासन अलधका-र्ाच्र्ा सहीन े

जातात. टेंडर प्रभागातून जातात. ब-र्ाच सिंस्िा आपिेकड ेकामे करतात. नाटर्गृह, उद्यान टेंडर चािू आह.े 

डोळे झाकून काम चािि ेआह.े सवय नगरसेवकािंच्र्ा पिध्तीने काम केिे पालहजे.  

मा.सभापती- हर्यि ढोरे – आता सवाांनी सुचना केिेल्र्ा आहते. गुरुवारी िपुारी २.०० वा.सवय अलधकारी 

लमटींगिा आिे पालहजे. सवाांना आिशे िर्ा. सभागृहामध्र्े स्वच्छता पालहजे. सभागृहातीि सवय कॉम््र्ुटर 

लशफ्ट करावे.   पुढच्र्ा गुरुवारी िपुारी २.०० वा लमटींग होईि.  

मा.माधवी राजापरेु – माझे वॉडयमध्र्े मोकाट कुिी आहते त्र्ािंचा बिंिोबस्त करा.  

मा.सिंतोर् कािंबळे – लशवसृष्टी  चौकातीि गाडर्ा आहते त्र्ा काढणे. पाकींगिा कार्म स्वरुपी िाविेल्र्ा 

गाडर्ा आहते त्र्ा काढणे.  

श्री.पटेि - उद्यान – स्िालनक िोकािंच्र्ा गाडर्ा आहते. पोिीस चौकीिा सिंपकय  केिा आह.े अशी तक्रार करु नका 

असे म्हणतात. गाडर्ािंचे निंबर लिहून घेति ेआह.े 

मा. क्षिेीर् अलधकारी – रोड ट्रादफकिा पि िर्ा.  

मा.सभापती- हर्यि ढोरे – आज र्ा आठ मलहन्र्ानिंतर झािेल्र्ा लमटींगमध्र्े सन्मा.नगरसेवकािंनी लवचारिेल्र्ा 

प्रश्नािंची उत्रे िर्ावी.  

ऑनिाईन  लमटींगची अवस्िा पालहिी. ती अलजबात पटिेिी नाही. सवय अलधका-र्ािंसहीत पुढच्र्ा 

गुरुवारी िपुारी २.०० वा आपिे सभागृहात लमटींग ठेवत आह.े अलधका-र्ािंना सूचना िर्ाव्या. 

सन्मा.नगरसेवक सिंतोर् कािंबळे र्ािंनी अपघातात िोन मलहिा जागीच गेल्र्ा आहते. त्र्ाबाबता सुचना 

आह े की, स्िापत्र् लवभागाने जागेवर जाऊन कार् करता र्ेईि त े केि े पालहज.े शिंकराची मुतीची पाहणी 

करण्र्ात र्ेऊन त्र्ाबाबत र्ोग्र् ती कार्यवाही करावी.  

स्माटय सीटीचे सवय अलधकारी लमटींगिा आिे पालहजे. अलतक्रमण लवभागातीि कार्ायिर् अलधक्षक 

श्री.िवेचके्क र्ािंनी हातगाडर्ावर लनर्िंिण ठेवणे.तसेच मिंडई चािू राहीिी पालहजे अशा पध्ितीने काम करणे. 

म्नपॉवरची जबाबिारी प्रशासनाची आहे.  

उद्यानातीि ओपन जीम चािू करणे. ड्रनेेज, शौचािर्ाच ेपाईप िाईनचा लवर्र् पुणय करणे.  

क्षेिीर् अलधकारी र्ािंनी चारही प्रभागातीि  सवय नगरसवेक व सवय अलधकारी र्ािंची गुरुवार दिनािंक 

१७/१२/२०२० रोजी िपुारी २.०० वा. र्ाच रठकाणी लमटींग घ्र्ावी.   

-------- 

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

---------- 

लवर्र् क्र.१-  प्रभाग क्र.३० मधीि (आई उद्यान) िापोडी, व फुगेवाडी र्ेिीि (भुर्ारी मागय) र्ा रठकाणी जािा 

                 कामगार व (सरुक्षा रक्षक) वाढलवण्र्ाबाबत मा.सौ. स्वाती (माई) चिंद्रकािंत  काटे  र्ािंचे    

                 दिनािंक ११/१२/२०२० चे पि. 

लवर्र् क्र.२- जनुे सिंडास पाडून त्र्ा जागी सािंस्कृतीक भवन व व्यार्ाम शाळा करणेबाबत.  मा.सौ. स्वाती (माई)  

                 चिंद्रकािंत  काटे  र्ािंचे दिनािंक ११/१२/२०२० चे पि. 

लवर्र् क्र.३- फुगेवाडी मधीि श्रावस्ती बुध्िलवहार डबिमजिी करणेबाबत  मा.सौ. स्वाती (माई) चिंद्रकािंत  काटे  र्ािंच े

                 दिनािंक ११/१२/२०२० चे पि. 

          ------------ 
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सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते आििे ेलवर्र् घणेते आि.े. 

ठराव क. ०२       लवर्र् क्र.-  १  

दिनािंक – ११/१२/२०२०      लवभाग - 

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

सििंभय – मा.सौ. स्वाती (माई) चिंद्रकािंत  काटे  र्ािंचे दिनािंक ११/१२/२०२० चे पि. 

प्रभाग क्र.३० मधीि (आई उद्यान) िापोडी, व फुगेवाडी र्ेिीि (भुर्ारी मागय) र्ा रठकाणी जािा 

कामगार व (सुरक्षा रक्षक) वाढलवण्र्ाबाबत.  प्रभागातीि आई उद्यान व भुर्ारी मागय र्ा िोन्ही रठकाणी 

जािा कामगार व सुरक्षा रक्षक वाढलवण्र्ात र्ावे.  िापोडीि आई उद्यान र्ेिे सकाळी जेष्ठ नागरीक व इतर 

नागरीक मॉर्नांग वॉकसाठी र्ेत असतात तसेच फुगेवाडी र्ेिीि भुर्ारी मागय र्िेे वारिंवार िाईट फोडणे, 

र्ेणा-र्ा जाणा-र्ािंच्र्ा छेड काढणे, चोरी करणे असे प्रकार घडत असतात. तेंहहा पुढीि काळात शाळा िखेीि 

सुरु होतीि त्र्ामुळे अनुलचत प्रकार घडम शकतो त्र्ासाठी तात्काळ जािा कामगार व सरुक्षा रक्षक 

वाढलवण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                         ---------- 

ठराव क. ०३       लवर्र् क्र.-  २  

दिनािंक – ११/१२/२०२०      लवभाग - 

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

सििंभय – मा.सौ. स्वाती (माई) चिंद्रकािंत  काटे  र्ािंचे दिनािंक ११/१२/२०२० चे पि. 

जुने सिंडास पाडून त्र्ा जागी सािंस्कृतीक भवन व व्यार्ाम शाळा करणेबाबत. िापोडी मधीि आनिंिवन 

पररसरामध्र्े पपिंपळाच्र्ा झाडाखािी एक जनुे टॉर्िेट (सिंडास)  असनु ते ब-र्ाच दिवसापासून खराब अवस्िेत 

पडून आह.े आलण घराघरात सिंडासाची सोर् झाल्र्ामुळे ते सिंडास वापरण्र्ात र्ेत नाही. अशा एका चािंगल्र्ा 

जागेचा चािंगिा उपर्ोग होण्र्ासाठी त्र्ा जागेवर एक चािंगिे सािंस्कृतीक भवन व व्यार्ामशाळा (डबिमजिी) 

बािंधण्र्ात र्ावी. जेनेकरुन गोरगरीब जनतेिा छोटर्ा- छोटर्ा कार्यक्रमािंची सोर् करता र्ेईि. तरी र्ा 

लवर्र्ाकड ेिक्ष िऊेन िवकरात िवकर मागी िावण्र्ास मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

                         ----------     

ठराव क. ०४       लवर्र् क्र.-  ३  

दिनािंक – ११/१२/२०२०      लवभाग - 

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

सििंभय – मा.सौ. स्वाती (माई) चिंद्रकािंत  काटे  र्ािंचे दिनािंक ११/१२/२०२० चे पि. 

फुगेवाडी मधीि श्रावस्ती बुध्िलवहार डबिमजिी करणेबाबत .प्रभागामधीि फुगेवाडी गावातीि 

सिंजर्नगर परर सरात एक श्रावस्ती बुध्िलव हार आह.े तर र्ा परर सरात खूप िाटीवाटीची िोसिंख्र्ा आह.े व 

कोणताही कार्यक्रम असिा की, तेिे कार्यक्रमास जागा पुरत नाही. व आिेल्र्ा िोकािंची गैरसोर् होते. तरी ह े

बुध्िलवहार नवीन पण्ितीत (डबिमजिी) करण्र्ात र्ावी. जेनेकरुन िोकािंना सोर्ीचे ठरेि.तरी र्ा 

प्रस्तावासमान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा.                 

                --------- 

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

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/२३२ /२०२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

दिनािंक –  १७/१२/२०२०.. 
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