
 
 

         पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- १८. 

मा.ह भाग सिमती सभा 

कायपि का माकं – ०६ 
सभावृ ातं  

दनांक – ०७/११/२०१९          वेळ – दपुारी – २.३० वा. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 पपरी िचचवड महानगरपािलके या मा. ह भाग सिमतीची मािसक सभा दनाकं ०७/११/२०१९ रोजी 
दपुारी २.३० वा.  ह े ीय कायालयातील प.ंदीनदयाळ उपा याय  सभागहृाम य ेआयोिजत करणेत आली होती. 
सदर सभेस खालील माण ेमा.नगरसद य/नगरसद या उपि थत होते.  
 

१) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत - सभापती 

२) मा.शाम गणपतराव लांडग े - सद य 

३) मा. बनसोड ेराजू िव नाथ - सद य 
४) मा.आशा धायगुड े– शडगे - सद या 

५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत - सद या 
६) मा.चौगुले सीमा द ा य  - सद या 
७) मा.सोनवणे शारदा िहरेन  - सद या 
८) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे - सद य 
९) मा.काटे अिनकेत र व   - ि वकृत सद य 

    १०) मा.कणसे संजय गुलाब  - नामिनदिशत सद य 

 यािशवाय मा.सीताराम ब रे -  े ीय अिधकारी (ड े ीय कायालय),  ी.कोळप एस.डी.  शासन 
अिधकारी,  ी.सजंय खाबड े– कायकारी अिभ यंता िव ुत, ी.रामे र मोहाडीकर  - उपअिभयंता जलिन:सारण 

िवभाग, ीम.मोमीन झेड.आय.- उपअिभयंता, ी.मोहन ख  े – उपअिभयंता-झो.िन.पू., ी.मोरे चं कातं – 

.उपअिभयंता (उ ान था.), ी.शिशकांत दवंड े – उपअिभयंता- पाणीपुरवठा, ी. दलीप धुमाळ – उपअिभयंता 

िव ुत, डॉ.यशवंत इंगळे – वाय.सी.एम. णालय, डॉ.आनंद करण े- वाय.सी.एम. णालय , ीम.एस.एस.कुलकण  , 

क.अिभयंता, ी.दांगड ेसुिनल ानदवे – क.अ. थाप य, ी.भंडारी एम.पी.-क.अिभयंता थाप य, ीम.सी.ए.मोरे – 

.उपअिभयंता( था.उ.),  ी.संदीप जीवन लोहकरे – क.अ.जलिन:सारण,  ी.के.एस.अंदरेु – क.अिभयंता, ीम. ीती 

यादव – क.अिभयंता- जलिन:सारण, ी.कोतकर पी.बी. क.अ.झोिनपू थाप य,  ी.बाळासाहबे शेटे – क.अिभयंता 

ी.एस.एन.गज – क.अिभयतंा, ी.मह  के.दवेरे – क.अिभयंता ( था), ी.सानप एस.एस.-क.अिभयंता, ी. जतीकर 
आर.एन.- क.अिभयंता जलिन:सारण,  ी.एस.ए.बगली- क.अिभयंता, ी.डी.एस.सासवडकर- सहा.आरो यािधकारी, 

ी. एस.बी.लांडगे – उ ान सहा यक, ी.जे. ही.पटेल-सहा.उ ान अिध क,  ी.अजय जाधव – मु य आरो य 

िनरी क,  ी.संजय बबनराव मानमोड े– आरो य िनरी क, ीम.र मी तुंडलवार – आ.िन., उ दव डवरी –आ.िन. 

कचरावाहतुक,  ीमती जय ी साळव े– डा पयवे क 
---------- 

मा. सभापती – सव स मा सद य व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत सभेस सु वात करणते यते आह.े 

शासन अिधकारी तथा सिचव : माह ेनो हबर २०१९ या दनाकं ०७/११/२०१९ रोजीचे मािसक सभेच ेकामकाज 

सु  कर यास मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : आज या सभचेे कामकाज सु  कर यात मा यता दणेेत येत आह.े 

शासन अिधकारी तथा सिचव, सभाशाखा : मागील सभा कायपि का .०५ माह े स टबर २०१९ चा 

सभावृ ांत कायम कर यास मा यता िमळावी.  

मा. सभापती : माह ेस टबर २०१९ कायपि का . ०५ चा सभावृ ांत कायम कर यास मा यता दणेेत येत 

आह.े  

 



 
 

शासन अिधकारी तथा सिचव - सभाशाखा :स मा. सद य यांनी सादर केलेले ऐनवेळच ेिवषय दाखल क न 
घेणेत आले. 
िवषय . १-   भाग . ३० येथे िव तु दािहनी उपल ध क न िमळणेबाबत...मा. राजू िव नाथ बनसोड े 
                    याचंे दनांक ०७/११/२०१० चे प . 
िवषय .२-    भाग . ३० दापोडी िस दाथनगर येथे सीसीटी ही कॅमेरे बसिवणेबाबत...मा. राजू िव नाथ    
                   बनसोड ेयांचे दनांक ०७/११/२०१० च ेप . 
िवषय .३-  जुनी सांगवी २७ येथील पु य ोक अिह यादवेी होळकर मनपा शाळामधील हॉलबाबत.  
                    मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे याचंे द नाकं ७/११/२०१९ चे प . 

--------- 

शासन अिधकारी तथा सिचव - सभाशाखा :स मा. सद य यांनी सुचिवले या भाग कामकाजाबाबत चचा 
करणसे मा यता िमळावी.                                                                                                                                                                                                                                                         

मा. सभापती : स मा. सद य यांनी भाग कामकाजाबाबत काही सुचना असतील  या करणेस मा यता दणेते 

येत आह.े तदनतंर माह ेनो हबर २०१९ या िनयिमत सभेचे कामकाज सु  कर यात आल े. 
-------- 

मा उषा उफ माई मनोहर ढोरे. -  या िनवडणुक म ये चचवड मतदारसंघातनू मा.ल मणराव जगताप, 
पपरीमधून मा.अ णा बनसोड े व भोसरी िवधानसभा मतदार संघातनू मा.महशेदादा लांडगे िनवडून 

आ याब ल सव भागाचे वतीन ेव नगरसेवकां या वतीने ठराव माडंला व मा.माई काटे यांनी अनुमोदन दले. 
मा.आशा शडग े – आता दवाळी संपली आह.े  आमदार िनवडून आले. स वादोन वषासाठी कामकाज 
करणेबाबत आमचे सगळे  य  आ ही करणार परंतु तुम या मदतीिशवाय कामकाज होत नाही. कामा या 
ठकाणी आमची बांिधलीक  असते. प ाकडून आमची नगरसेवक हणून आमची कामगीरी दसली पािहजे. सव 

अिधका-यांनी नवीन इ छाश  िनमाण क न काम े करावीत. सव अिधका-यांना आमचा पा ठबा असेल.  
ित ही आमदारां या मदतीने कामकाज करणार आह.े तुम या सगळयां या सहकायान ेआ ही काम ेक  शकतो. 
दवाळी चांगली गे यामुळे े श मडुने कामे करावे लागेल अशी अपे ा करतो. आ ही बोलतो व या माण े

अिधका-यांवर कारवाई होते. आज या िमट गला ज े अिधकारी उपि थत नाहीत यांना सगळयांना नोटीस 
काढणे. यांनी अिधका-यांना, अ य ांना कळिवणे गरजेचे होते. अित मणचे अिधकारी भेटत नाही यांना 
नोटीस काढण.े  कोणतेही अिधकारी असोत यांना नोटीस काढणे. 
मा.सभापती – सगळया अिध का-यांना लेटर तयार करणे व यांचेवर ऍ शन घणेे. सगळया अिधका-यांना 
िमट गला बोलिवणेबाबत सांिगतले होत.े 
मा. काटे वाती (माई) चं कातं   -   िशवाजी पुतळासमोर कती घाण झाली आह.े कचराकंुडया शेजारी लोक 
राहतात यानंा हटवत का नाही. नहेमी  या िवषयावर बोलत असते. 
मा.आशा शडग े-  दोनदा झोपडया काढ या परंतू परत परत झोपडया  तयार करतात. लाखो पये खच केले 
जाते व पु हा पु हा ही लोक झोपडी टाकतात. राऊत मॅडमनी झोपडया काढ या हो या परंतू दोन तासात 
झोपडया होतात. फ  वॉड खराब करीत नाहीत तर संपूण शहर तसे झाले आह.े ख-या अथाने शहराची काय 
अव था झाली आह.े सीसीटी ही कॅमेरे नदी या ठकाणी लावा. माझे वयै क काम नाही. ल  ठेवायच ेकाम 
आमच े नाही. सगळी नदी बजुायला लागली. काही दवसात ते गटर होईल. कमान भागापरुते तरी काम 
करा.  
मा.खाबड े –कायकारी अिभयतंा िव तु  -  सीसीटी ही कॅमेरे बसिवता येत नाही तसा जी.आर.आह.े  
िनयमा माण ेसीसीटी ही कॅमरेेचे काम होणार नाही. 
मा.सभापती -  सीसीटी ही कॅमेरेचे काम का होणार नाही याची माहीती सवाना सांगा. आम या या माग या 
आहते या आ हाला पणु क न दयाय या आहते. तु ही आ हाला जी.आर. वाचून दाखवा आ ही याचे उ र 
दतेो. 
मा उषा उफ माई मनोहर ढोरे. – जी.आर.दाखवा. जी.आर.कोणी  तयार केला. जी.आर.ची धमक  दतेात.   

मा.आशा शडग े– तु ही टडर काढू शकता. तु ही वता: का नाही हणत. एलइडी का नाही यायचे. आपले 
सभागृहात काय िनणय घतेला. िव तुची वेगळी िमट ग यावी. मानधनामधून आ ही एलइडीचा खच क . 
लम ए रयात दवाळी अंधारात गलेी. वैयि क वषभराचे मानधन क न एलइडी दवे बसव.ू 

मा.सभापती -  एलइडी बसिवणेबाबत सव नगरसेवकांची मागणी आह.े प रप क नगरसेवकांना दाखवा. 
आमची मागणी आह.े आ ही दोन दवसात िमट ग लावू. आ हाला एलइडी पािहजे. नागरीक सांगतात तसचे 
आ ही हणत असतो. सव नगरसेवकांची अडीच वष गेली आहते.  आतापयत दोन इले शन झाले आहते. 
नगरसेवकानंा अडीच वषात नागरीकांना काम े दाखवावी लागले. लोकांची सेवा केली तर लोक आ हाला 



 
 
िवचारणार आह.े िमट ग झालेवर आपण ठरवू.  अ यासू नगरसेवक आहते. आ ही यात बदल क  शकतो. 
सोमवारी िमट ग घेऊन या िवषयावर िनणय घेऊ.  
मा.आशा शडग े – नगरसेवकांना पेपर दया आ ही  याचे वाचन करतो. सोमवारी पेपर आ यावर गु वारी 
िमट ग घेऊ.  
मा.माई काटे – कच-या या गाडया कती आहते. दोन छोटया गाडया व ३ मोठया अशा     कच-या या गाडया 
िमळा या पािहजे. नहेमी कच-या या दोन गाडया लागतात.          
मा.राज ू बनसोड े -  कुठ या गाडया चालू आहते. दापोडीम ये, फुगेवाडीम ये या गाडया आहते या  
कचराउचलत नाही हणून नागरीकांचे फोन येतात. कचरा ओ हर लो होतो. र यावर कचरा पडलेला असतो. 
कच-या या गाडया येत नाही. महापािलकेचे कमचारी उलटे बोलतात.  
मा उषा उफ माई मनोहर ढोरे. -  वॉड . ३२ म ये सागंवी येथे ठेका कोणाला दला आह.े यानंा कती लोक 
भरायची परिमशन दलेली आह.े ठेका दते असताना व छता करणेकरीता कती झाडूवाली लागतात. य  
जागेवर २० लोक सु दा दसत नाही.                                 
मा.सासवडकर – सहा.आरो यािधकारी – तीन गाडया िमळणार आह.े वॉड . ३२ म ये ४५ लोकांची मा यता 

आह.े पानमलकर यानंा ठेका दलेला आह.े  १०,१५ दवस कमचारी दवाळी सणामुळे रजेवर होते.  या 
ठकाणी मानमोड ेसो. आहते.  कमचा-यांचे थ ब रपोट असतात.                                                                   

मा उषा उफ माई मनोहर ढोरे. – वॉडम ये ४५ लोक दलेले आह.े पेअर पाच मिहला पािहज.े र यावर ही 
लोक काम करीत नाहीत. यांना फोन करावा लागतो. काही दलदलीचा भाग आह.े पूर आ यापासून कोणी 
काम करीत नाही. जोपयत नेेजचे काम होत नाही तोपयत ते काम पणु कराव.े आमचे घरातील लोक सु दा 
आजारी होतात. झाडू खा याम ये आरो याचा भाग चालू झा यापासून लोक काम करीत नाही. पुराम ये काही 
लोकांनी काम चांगले केले आह.े ठेकेदार प दत बंद करा.  आ हाला महापािलकेचे कमचारी पािहजे.  
मा.शारदा सोनवण े– माझे वॉडमधील आरो य िवभागा या मिहला भा या िनवडत बसतात. यांना कोणाचे 
िनयं ण नाही. वॉडम ये औषध फवारणी होत नाही.  झुरळ, उंदीर, घुशीसाठी काही केिमकल आह े का. 
घुशीमळेु घरे खराब होतात. टडर िनघाल ेतर बरे होईल. माझे वॉडम ये दोन दोन दवस कचरा उचलला जात 
नाही. कचरा संकलन आह ेरोजचे रोज कचरा उचलला पािहजे. 
मा उषा उफ माई मनोहर ढोरे. - र यावरील कचरा बाहरे पडतो. गेट कती दवसात बसवून िमळेल. अडीच 
वष झाले आह.े आ हाला उपोषण कराव ेलागेल. झोपडप ीत राहणारे लोकांना टॅ स नाही. तेथील लोक खूप 
घाण करतात. गेट लवकरात लवकर बसवून दयावे. ममतानगर येथील लोकांनी नदीचा अधा भाग भरलाय. 
झाड ेकुठे गेली आह?े 

मा.भोसल े– दहा बारा दवसात गेट तयार क न िमळेल. 
मा.शारदा सोनवण े– नारळाची झाड ेतोडायला सांिगतले आह.े  ती झाड ेकुजलेली आहते. सहा मिह यापासून 
सांगत आह ेपरंतू ह ेलोक फोन बंद करतात. दोन दवसात काम झाले पािहजे. ाय हटे कामे करतात.  

ी.लांडग े– ती झाड ेखपू वाढलेली आह ेतोडता येणार नाही. 
मा.सभापती – नगरसेवकांच ेफोन घते जा. यांनी भेटत जा. उ ान िवभागाने कायवाही करावी.  
मा उषा उफ माई मनोहर ढोरे. –  ममतानगर येथील अित मणचे काम जोरात चालेले आह.े ठेकेदाराची चूक 

होती. जंगल गायब केले. ती झाड ेकुठे गेली? 

मा. कणस ेसजंय गलुाब – नामिनदशीत सद य – अिधकारी व नगरसेवक एक  भेटू. वेळाप क तयार करणे. 
अिधका-यांसोबत वॉडम ये पाहणी दौर करा.                                                                                                                                                                                              
मा.सभापती – सव वॉडम य ेपाहणी दौरा कर यासाठी वळेाप क तयार कर यात येईल व याप दतीने सव 
वॉडम ये पाहणी कर यात यईेल. 
मा. कणस ेसजंय गलुाब – नामिनदशीत सद य – र या या कडलेा झाड ेवाढली आहते ती झाड ेकाढली जात 
नाही.  वाढलेले गवत कापल े/काढले पािहजे. औषध फवारणी व धुर फवारणी सु दा करीत नाही. टडर घेतल े
परंतू कामे वेळेवर होत नाही.  अ य ांसोबत वॉड पाहणी दौरा  झालाच पािहजे. 
मा.आशा शडग े– या शहराम ये काय कामे करतात. ओला कचरा वेगळा करीत नाही. कचरा वेगळा करीत नसेल तर तो 
कचरा उचल यात यऊे नये.  ब-याच ठकाणी दो ही कचरा एक  टाकला जातो. कमचा-यांकडून अिजबात कचरा 
उचल याचे काम होत नाही. कच-याचे ढीग पडलले ेअसतात. खराटा मारललेा कुठेही दसत नाही. टीमकडून व छता 
होत नाही. संडास लॉक या ठकाणी व छता होत नाही. झाडे कापायला सांिगतली होती. सवासमोर बोलल े होत े 
१०० ट े   कामे केली जातील.  बाहरेची तरी झाडे तोडायची. वैय क कामे नाही तरी का करीत नाही. ठेकेदाराला काय 
बोलायचे. 
मा उषा उफ माई मनोहर ढोरे. – झाडे तोड याचा  ठेका कती दवसासाठी दला आह.े ठेकेदाराची मुदत कती दवसाची 

आह ेती मािहती काढावी. शेखला पािलकेने  िवकत घतेल ेआह ेका? पाणीपुरवठयाचा तर फारच ग धळ आह.े दोनशे 
अडीचशे एमएल पाणी दलेले आह ेतरी पा याची त ार आह.े पा याचे िनयोजन काय आह.े दवाळी पासनू 



 
 
पा याची त ार करीत आह.े दोन वेळा पाणीपरुवठा केला तर सुरळीत होईल. पाणी रे युलर चाल ूकरायचे 
आह.े पाणीसंदभात मा.आयु ांशी बोलणे झाले आह.े वॉल सोडला हणज ेपाणी दले असे होत नाही. येक 
ग ली, व तीम ये पाणी िमळते का हे पाहणे. मधले भागात पाणी येत नाही. महापािलके या पा या या 
टा यांचा ठेका कोणाकड ेआह?े 

ीम.सरेुखा कुलकण  – .उपअिभयतंा पाणीपरुवठा - महापािलके या पा या या टा यांचा ठेका ी. वाघेरे 
यांचेकड ेआह.े 
मा उषा उफ माई मनोहर ढोरे. – पाणीपुरवठा िवभागाच े कती लोक आहते. आज कती लोक आहते त ेसांगा. 
आजची कमचायांची हजेरी सांगा. नागरीकानंा दवाळीम ये सु दा पाणी िमळाले नाही. वॉलमन काय काम 
करतात. पाणी ही अ याव यक सेवा आह.े वाघेरनी आजची कमचा-यांची हजेरी घेऊन येणे. 

ीमती सरेुखा कुलकण  – .उपअिभयतंा पाणीपरुवठा – पाणीपुरवठा करणारे कमचारी तीन िश टम ये काम 
करतात. वायाळ सु ीवर आह.े  
मा.राज ूबनसोडे – काम करणारे लोक भरपूर आह.े पा या या २२ टा या आहते तरी  पा याची अडचण आह.े 
दापोडीसाठी काही तरी माग काढा.  मानधनवर काम करणारे लोक पा याच े कने शनचे काम करतात.  
बांधकाम वसाय करणा-यांना नळकने शनदऊे नका. यांना पाणी दऊे नका असे भाऊंचे टेटमट आह.े  
सरकारी दवाखा याम य ेवेळेवर ीटमट िमळत नाही.  आमचे ऑ फसला लोक त ारी घेऊन येतात. 
मा.आशा शडग े– दापोडीकरांना पाणी िमळत नाही. दवसाआड पाणी दयावे. तीन दवस एका ट याला व 
एक दवस दसु-या   ठकाणी दसावे. ठे या या माणसांची दयनीय अव था आह.े  ते खरच डयुटीवर येतात का 
पािहले पािहजे. पािलकेचे कमचारी सु दा पुणवेळ थांबत नाही.   
मा उषा उफ माई मनोहर ढोरे. – शहराम ये बोअरवले घेतले या आहते. परंतू या चालू कराय या आहते. 
धुणी, भांडी कर याकरीता चालू केली होती. येक वॉडम ये चालू केली आहते. बोअरवेलचा वापर कसा होईल 
ह ेपाहणे. 
मा.राज ूबनसोड े– दापोडी . .३० मधील सीएमई गटे समोरील सब-वे ला ी.संत िशरोमणी गु  रोिहदास 
महाराज असे नाव  दे याबाबत या ठरावाला मा.आयु ांचा िवरोध असेल तर तस ेसांगावे.  
मा.सभापती – भागातील ठराव आह.े भागाची मा यता आह.े या िवषयाला पढु या िमट गला खुलासा 
पािहजे. थािनक नगरसेवकांकडून  सुचिवले जाते. नगरसेवकांनी ठराव मांडलेला आह.े  याबाबत वरीत 
खुलासा दणेे.  
मा.शाम गणपतराव लाडंग े– भागातील सभागृहाचा ठराव आह.े मा.आयु  साहबेांचा या िवषयाशी संबंध 
नाही.  हा ठराव सद याचा आह.े नगरसेवक राज ूबनसोड ेयांनी हा िवषय मांडलेला आह.े  ि वकृत नगरसेवक 
यांना भाग सिमती या िमट गला बसता येते. या माण े जी.बी.ला बस याची परिमशन आह े याबाबत 
मािहती घे यात यावी.  
मा.आशा शडग े– भाग सिमतीम ये ि वकृत नगरसेवक बसले आहते. परंतू जी.बी.ला ि वकृत नगरसेवक यांना 
बसता येत नाही. या संदभात मािहती घे यात यावी. 
मा.सोनवण ेशारदा –  नदयामं ये जलपण  खूप वाढली आह ेती काढणेचे काम करणे. 

मा उषा उफ माई मनोहर ढोरे. – उ ान िवभागान े सांगवी उ ान िवभागाला ठेका दलेला आह े या 

ठेकेदाराची मुदत संपली आह े का? एवढी कामावर घेतलेली लोक आहते का? चारही नगरसेवकानंा  दोन 
दवसात मािहती दयावी. पशुवै क य अिधकारी यांचेवर कायवाही केली पािहज.े जे अिधकारी िमट गला 

उपि थत नाही यांचेवर कायवाही करावी. अित मणचे अिधकारी यांचेवर कायवाही करण.े  
मा.सभापती – सव वॉडमधील नेेजच े काम करावे. पाणीपरुवठा वेळेवर व यो य माणात करावा. 
पाणीपुरवठयाबाबत िमट गम ये सवानी नाराजी  केली आह.े सोमवार दनांक ११/११/२०१९ ते शु वार 
दनांक १५/११/२०१९ पयत सव वॉडम ये कायकारी अिभयंता, उपअिभयंता तसेच सव संबंधीत अिधकारी ह े

स मा.नगरसेवकांसोबत वॉडम ये पाहणी दौरा कर यासाठी असतील. सव वॉडम ये पाहणी के यावरच सव 
गो ी समजतील.  

सभा कामकाजात दाखल क न घणेते आलले ेिवषय घणेते आल.े. 
ठराव क. ८       िवषय .-  १ 
दनांक –०७/११/२०१९      िवभाग - 

सुचक – मा.राजू बनसोड े     अनुमोदक -  मा. वाती काटे 

सदभं – भाग . ३० येथे िव ुत दािहनी उपल ध क न िमळणेबाबत मा. राजू िव नाथ बनसोडे  
यांचेकडील   दनांक ०७/११/२०१९ चा ताव.    भाग . ३० दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी येथे वाढती 
लोकसं या पहता भाग .३० येथे िव तुदािहनी नाही भागातील नागरीकानंा अं यिवधीसाठी  



 
 
बोपोडी, पपरी या ठकाणी जावे लागते तरी नागरीकाचंी गरैसोय ठाळ यसाठी भागाम ये िव ुतदािहनी उपल ध 
क न दणेेस मा यता दणेेत यते आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         ---------- 

ठराव क. ९       िवषय .-  २ 
दनांक –०७/११/२०१९      िवभाग - 

सुचक – मा.राजू बनसोड े     अनुमोदक -  मा. वाती काटे 

सदभं – भाग . ३० दापोडी िस दाथनगर यथेे सीसीटी ही कॅमरेे बसिवणेबाबत मा. राजू िव नाथ बनसोड े 
          यांचकेडील   दनाकं ०७/११/२०१९ चा ताव.     

भाग . ३० दापोडी, िस दाथनगर येथे मशीदीजवळ अवैध कार चालतात रा ी या वेळी अनेक कारचे 
गैर कार मशीदी या आवारात होत असतात यामुळे जातीय तेढ िनमाण हो याची श यता नाकारता येत नाही तरी 
िस दाथनगर येथील मशीद व दापोडीतील काही संवेदनशील भागात वरीत सीसीटी ही कॅमेरे  बसिवणेस मा यता 
दणेेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         ---------- 
 

ठराव क. १०       िवषय .-  ३ 
दनांक –०७/११/२०१९      िवभाग - 

सुचक – मा.उषा ढोरे      अनुमोदक -  मा. सीमा चौगलुे 

सदभं – जुनी सांगवी  २७ यथेील पु य ोक अिह यादवेी होळकर म.न.पा.शाळामधील हॉलबाबत.  
           मा.उषा उफ माई ढोरे यांचेकडील   दनांक ०७/११/२०१९ चा ताव.     
जुनी सांगवी २७ येथील पु य ोक अिह यादवेी होळकर म.न.पा.शाळामधील शाळे या  हॉलम ये सतं 

िनरंकारी बाबा यां या माफत ये  मिहला पु ष यांचेकरीता  स संग, योग, यान, ाणायाम याकरीता दर सोमवारी 
सायं.६.३० ते रा ी ८.०० वा.पयत तसेच पतंजली योग मिहलांकरीता सकाळी ५.०० ते.६.०० वा. व िनमलादवेी 
ये  मिहला संघाकरीता सायं.६.३० त े७.०० या वेळात िवनाशु क वापराकरीता दणेेस मा यता दणेेत येत आह.े   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                         ---------- 

मा.सभापती – मा.सव नगरसेवक, अिधकारी/कमचारी सवच िमट गला उपि थत रािहले याब ल सवाच े
आभार मानतो व िमट ग संपली असे जािहर करतो.  
 

 
               सही/- 

अंबरनाथ चं कातं कांबळे 
सभापती ह भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
कासारवाडी- ३४. 

जा. .ह ेका/कािव/११०/२०१९                                                                                                                        
दनांक – २२/११/२०१८ 

               सही/- 
शासन अिधकारी तथा सिचव 

     ” ह”   े ीय कायालय 
िपपरी चचवड महानगरपािलका 
        कासारवाडी – ३४. 

त – सव संबधंीत शाखा मुख व शाखािधकारी          
        यांचेकड ेपढुील यो य या कायवाहीसाठी सादर. 
 

 

 



 
 

 

 


