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        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - ४११०१८ 

मा.इ प्रभाग सलमती 

कार्यपलिका क्रमािंक- ७ 

सभावतृ्ािंत  

 दिनािंक - ०१/०२/२०१८             वळे िपुारी २:०० वाजता 

 

          पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीची मालसक सभा गुरुवार 

दिनािंक  ०१/०२/२०१८ रोजी िपुारी २.०० वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाचे  “सिंत ज्ञानशे्वर 

महाराज”  सभागृहामध्र्े आर्ोजीत करणेत आिी होती. सिर सभसे खािीिप्रमाणे 

मा.नगरसिस्र् उपलस्ित होते. 

१) मा.भिमाबाई पोपट फुगे  -  अध्र्क्षा 

२) मा.लक्ष्मणशेठ सोपान सस्ते 

३) मा.डोळस लवकास हररचिंद्र 

४) मा.उिंड ेिक्ष्मण धोंडू 

५) मा. घुि ेनानी उर्य  लहराबाई गोवधयन 

६) मा.गार्कवाड लनमयिा मनोज 

७) मा.श्री.सागर बाळासाहबे गवळी 

८) मा.गोर्णे अनुराधा िलेविास 

९) मा.बारस ेलप्रर्ािंका प्रलवण 

१०) मा.प्रा.सोनािी ित्ात्रर् गव्हाण े

११) मा. श्री लनतीन ज्ञानेश्वर िािंडगे 

 

 तसेच खािीिप्रमाण ेअलधकारी/कमयचारी उपलस्ित होते. 

         मा.श्री.चिंद्रकािंत इिंििकर - क्षेत्रीर् अलधकारी, मा.श्री.लनकम एम.बी.िेखालधकारी - 

मा.श्री.जीवन गार्कवाड – कार्यकारी अलभर्िंता (स्िापत्र्), मा.श्री.प्रलवण घोड े– कार्यकारी 

अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.पवार – कार्यकारी अलभर्िंता – (पाणीपुरवठा), मा.श्री.बी.पी.िािंड े

उपअलभर्िंता (लवद्युत) मा.श्री.व्ही.सी.काळे- उपअलभर्िंता (स्िापत्र्),मा.श्री.राजेंद्र पशिंि े -

उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), मा.श्री.बोरावके डी.एच. उपअलभर्िंता (स्िापत्र्), मा.श्री.ए.के. कोंड-े 

उपअलभर्िंता (पा.पु.), मा.श्री.डी.डी.गवळी -उपअलभर्िंता (ज.लन.)मा.श्री.आर. बी.मोहाडीकर 

- उपअलभर्िंता (पर्ायवरण)  मा.श्री.जाधव व्ही.के. उपअलभर्िंता (स्िापत्र् उद्यान), 

मा.श्री.एस.व्ही.बगाड-े उद्यान (सहा.उद्यान अलधक्षक) श्री.तानाजी गार्कवाड – हॉर्टी 

सुपरवार्झर, श्री.गणबोरे्ट ए.पी.- क.अलभर्िंता (स्थापत्र्), श्री.ताकवल े क.अलभर्िंता 

(स्थापत्र्.), श्री.वाडकर एस.व्ही. - क.अलभर्िंता (स्थापत्र्), श्रीम.वृषािी पोतिार 

क.अलभर्िंता (स्थापत्र्), श्री.क्षीरसागर आर.व्ही. क.अलभर्िंता (स्थापत्र्.),   श्री.बेळगािंवकर 

जे.एस- क.अलभर्िंता (पा.पु.), श्री.पवार व्ही.एस.क.अलभर्िंता (लवद्युत), श्री.कातोरे पी.बी. 

क.अलभर्िंता (लवद्युत). श्री.सिंिीप ठोकळ - क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.प्रभाकर तावरे - 

सहा.आरोग्र् अलधकारी, श्री.साबळे- आर.आर- आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.वाघमारे एस.एच. – 

आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.रोकड े सी.आर.- आरोग्र् लनरीक्षक, श्री.घारे्ट एस.पी. - आरोग्र् 

लनरीक्षक श्री.शेलार ए.बी. क.अलभर्िंता (ज.लन.), श्री.लनखीि र्ें डर क.अलभर्िंता,  
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(स्िापत्र् उद्यान), श्री.गार्कवाड पी.आर.मुख्र्ाध्र्ापक माध्र्.लवद्यािर्,भोसरी, सौ.भोज 

जे.एस.क्रीडा पर्यवेक्षक ह ेअलधकारी / कमयचारी सभेस उपलस्ित होते.  

  -------  

मा.अध्र्क्षा - सवय सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ािंचे स्वागत करुन सभिेा सरुवात   करणेत  र्ेत 

आह.े    

  ------ 

मा.लवकास डोळस -  मा.सभापती सौ. भिमाबाई फुगे र्ािंचा वाढदिवस आह.े  त्र्ालनमीत् त्र्ािंना 

सभागृहाचे वतीने पुष्पगुच्छ िऊेन त्र्ािंना वाढदिवसाच्र्ा शभुेच्छा िणेेत र्ाव्यात. 

 

 (सन्मा नगरसिस्र् मा. अनरुाधा गोर्ण े,मा.िक्ष्मण उिंड े, मा. घिु ेनानी उर्य  लहराबाई , 

मा.लप्रर्ािंका बारस ेर्ािंनी मा.सभापती सौ. भिमाबाई फुग ेत्र्ािंना वाढदिवसाच्र्ा शभुचे्छा दिल्र्ा. ) 

  ----- 

उपलस्ित सन्मा.सिस्र्ािंच ेसिंमतीन ेखािीि ऐनवळेच ेलवषर् सभा कामकाजात 

िाखि करुन घणेते आि.े                           

  ----- 

लवषर् क्रमािंक – १)  बहुउद्देशीर् इमारतीस नामकरण िणेेबाबत मा.िक्ष्मण धोंडू उिंड ेर्ािंचकडीि  

                          दिनाांक ०१/०२/२०१८ चे पत्र. 

लवषर् क्रमािंक – २) दिघी गावठाणातीि दिघी म.न.पा.शाळेजवळीि जुनी पाण्र्ाची र्टाकी पाडणे  

                         बाबत. मा. लवकास डोळस र्ािंचे दिनािंक १/२/२०१८ चे पत्र 

लवषर् क्रमािंक – ३) महाराष्ट्र अलधलनर्म २००५ अन्वर्े रस्ता करण्र्ास मान्र्ता िणेे बाबत.  

                         श्री.सागर बाळासाहबे गवळी र्ािंचेकडीि दिनािंक १/२/२०१८ चे पत्र. 

  ------              

             अ) दिनािंक ०४/०१/२०१८ रोजीची रोजी झािेल्र्ा सभेचा (कार्यक्रम पलत्रका ०६)  

                      सभावृत्ािंत कार्म करणेत आल्र्ाचे मा.सभापती र्ािंनी प्रकर्ट केि.े       

      -------- 

 

 र्ानिंतर सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते आििे ेऐनवळेच ेलवषर् घणेते आि.े  

------ 

ठराव क्रमािंक -  २८    लवषर् क्रमािंक- १ 

दिनािंक - ०१/०२/२०१८      

सूचक- मा.िक्ष्मण उिंड े     अनुमोिक – मा.लवकास डोळस 

सिंिभय – मा.िक्ष्मण धोंडू उिंड ेर्ािंचकडीि दिनाांक ०१/०२/२०१८ चे पत्र. 

  प्रभाग क्र. ३१ दिघी (नवीन प्र..क्र.४ दिघी बोपखेि) मधीि स.निं.७९ मध्र्े ताब्र्ात 

आिेिा सुलवधा भखूिंडामध्र्े बहुउद्देशीर् इमारत बािंधण्र्ात आिेिी आह.े सिर इमारतीस 

खािीिप्रमाणे नामकरण करण्र्ात र्ावे. 

 “ पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी - १८” 

 “ शलहि कनयि सिंतोष महाडीक सैलनक भवन” सिरच्र्ा लवषर्ास मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े  

 सिरचा ठराव कार्म होणेची वार्ट न पाहता ठरावाप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

    सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 
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ठराव क्रमािंक -  २९      लवषर् क्रमािंक- २ 

दिनािंक - ०१/०२/२०१८       

सूचक- मा.लवकास डोळस     अनुमोिक – मा. िक्ष्मण उिंड े

सिंिभय – मा. लवकास डोळस र्ािंचे दिनािंक १/२/२०१८ चे पत्र 

           दिघी म.न.पा.शाळेजवळ ग्रामपिंचार्त काळामधीि जुनी पाण्र्ाची र्टाकी आह.े सिर 

र्टाकी ग्रामपिंचार्तीने बािंधििेी होती. सद्यलस्ितीत सिरची र्टाकी वापरात नसून ती अनेक 

वषे जुनी असल्र्ाने तसेच लतचे कॉिम लजणय झािेि े आह.े पाण्र्ाची र्टाकी अचानक 

कोसळण्र्ाची शक्र्ता आह ेत्र्ामुळे लजलवतहानी होऊ शकते. सबब सिरची पाण्र्ाची र्टाकी 

जुनी व लजणय झाििेी असल्र्ामुळे तसेच वापर बिंि असल्र्ामुह े लजलवतहानी होणार नाही 

र्ािषृ्टीने पाण्र्ाची र्टाकी पाडण्र्ास मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े   

    सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

      ------ 

ठराव क्रमािंक -  ३०    लवषर् क्रमािंक- ३ 

दिनािंक - ०१/०२/२०१८       

सूचक- मा.सागर गवळी     अनुमोिक – मा.प्रा.सोनािी गव्हाण े

सिंिभय – श्री.सागर बाळासाहबे गवळी र्ािंचेकडीि दिनािंक १/२/२०१८ चे पत्र. 

           श्री.सागर बाळासाहबे गवळी, सभापती शहर सुधारणा सलमती मौजे भोसरी र्ेिीि 

प्रभाग क्र. ५ मध्र्े भोसरी आळिंिी रस्त्र्ापासून (महाराष्ट्र चौक) उत्रेस आ.क्र. ४०७ खेळाच्र्ा 

मैिानापर्ंतचा रस्ता लवकसीत आह े तसेच शास्त्री  चौकापासून स.न. २०० पर्ंत उत्रेस 

जागेवर रस्ता लवकसीत आह.े प्रभाग क्र. ५ मधीि स.निं. २०० व स.न.२०१ मधीि नागरीक 

स.न.२०० मधून (गुळव े मैिानातून) र्े जा करतात. सिर स.निं.२०० मधीि (गुळवे 

मैिानामधीि) रस्ता जागेवर लवकसीत नाही. सिरचा रस्ता जागेवर लवकसीत केल्र्ास तेिीि 

रलहवासींच्र्ा िळणवळणाचा प्रश्न कार्मचा सुर्टणार आह.े तरी आ.क्र. ४०७ खेळाचे 

मैिानापासून पुवेस     (गुळवे मैिान) स.निं. २०० मधून मोकळर्ा जागेतीि रस्ता महाराष्ट्र 

महानगरपालिका अलधलनर्म २००५ अन्वर्े घोषीत करण्र्ास मान्र्ता िणे्र्ात र्ेत आह.े   

    सिर ठराव सवायनुमते मान्र् झािा. 

      ------ 

यानांतर मा.सिापती र्ािंनी आभार मानून सभा सिंपल्र्ाचे  जाहीर केि.े  

                                                                         सही/-  

                             अध्र्क्षा 

                                                                                           इ प्रभाग सलमती 

                                                    भोसरी – ३९. 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ायिर्, भोसरी – ३९. 

क्र-इक्षेका/कालव/४/३३/२०१८ 

दिनािंक-  २०/०२/२०१८                                    सही/-      

       प्रशासन अलधकारी तिा  

        (सलचव (सभाशाखा) 

                                                                   इ क्षेिीर् कार्ायिर्     

प्रत- सवय सिंबिंलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी           

      र्ािंचेकड ेपुढीि र्ोग्र् त्र्ा कार्यवाहीसाठी रवाना. 
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 दिनािंक ०१/०२/२०१८ रोजी िपुारी २.०० वाजता इ प्रभाग कार्ायिर्ाच े

माभसक सिते खािीिप्रमाण ेसन्मा.नगरसिस्याांनी चचाा केली. 

 

मा.लप्रर्ािंका बारस-े प्रभाग सलमतीची लमर्टींग महत्वाची असून िखेीि नगरसेवक लमर्टींगिा 

उपलस्ित नसतात. बाकी नगरसेवकािंना वॉडयमधीि लवकास काम ेकरण ेमहत्वाचे वार्टते त्र्ामुळे ते 

लमर्टींगिा उपलस्ित असतात.  

मा.अनरुाधा गोफण े– प्रभाग सलमतीच्र्ा लमर्टींगिा र्ापुवी र्ोन करीत होते.  आता मिा र्ोन 

करीत नाहीत. असे का केिे जाते.  

मा.क्षते्रीर् अलधकारी – लमर्टींगबाबतचे कामकाज प्रशासन अलधकारी तिा सलचव र्ािंचे मार्य त 

करण्र्ात र्ेते. प्रत्र्ेक मलहन्र्ािा लवलहत मुितीत लमटर्टिंग बाबतचा अजेंडा  घरपोच पाठलविा 

जातो.  सन्मा.सिस्र् कामामध्र्े व्यस्त असल्र्ाने  त्र्ािंना लमर्टींगबाबत आठवण करुन िणे्र्ासाठी 

िरुध्वनी केिा जातो. तिालप प्रभाग सलमतीच्र्ा कामकाजानुसार मालसक सभेबाबत िरूध्वनी व 

भ्रमणध्वनी करण्र्ाची तरतूि  नाही.  

मा.सागर गवळी – MSEB चे अभधकारी वगा भमटींगल ेउपभस्थत राभहल ेआहते त्याचे स्वागत 

करण्यात येत आह.े भोसरी र्िेीि पी.एम.र्टी चौकातीि छत्रपती लशवाजी महाराजािंच्र्ा 

पुतळर्ाचे कामकाजाबाबत सवय लवभागािंची कार् पररस्िीती आह?े 

मा.बोरावके –उपअलभर्िंता (स्िापत्र्) - छत्रपती लशवाजी महाराजािंच्र्ा पुतळर्ाचे चौि-र्ाचे काम 

पूणय झाि ेआह.े र्क्त छत्रपती लशवाजी महाराजािंचा पुतळा बसवार्चा आह.े १९ रे्ब्रुवारी त्र्ािंचे 

जर्िंतीपर्ंत कामकाज पुणय होईि. 

मा.प्रलवण घोड े– कार्यकारी अलभर्िंता (लवद्यतु) – LED दफटींगचे कामकाज झाले आह.े बाकी कामे 

१५ फेब्रुवारी पयंत पुणा होईल. 

मा.सागर गवळी - MSEB चे केबल पडलले ेअसतात. भोसरी र्िेीि लाईट नेहमी  जात असते.  

तेिे वार्रमन र्ेत नाही. त्र्ाची िखि घेतिी जात नाही. भोसरीमध्र् े िाि बॉक्स (डी.पी) ची 

िरुावस्िा झाििेी आह.े त्र्ामुळे अपघात (लजवीतहानी) होण्र्ाची शक्र्ता आह.े तरी िाि बॉक्स 

(डी.पी) र्ोग्र् रठकाणी लशफ्र्ट करण्र्ात र्ावे. र्ाबाबत MSEB कड ेखूप पाठपुरावा केिा आह.े 

मा. सळु (स.अ.महालवतरण उपलवभाग, भोसरी) -  MSEB कडून  िाि बॉक्स (डी.पी) लशफ्र्टींग 

करार्चे असेि तर    र्िं डातून खचय करीत असतो. च-होिीचे लशफ्र्टींगचे काम वार्रमन करतात. 

आज गुरुवार असल्र्ामुळे मेर्टनन्सची कामे चाि ूआह.े त्र्ामुळे काही कमयचारी आिेि ेनाही. 

मा.सागर गवळी – साविंतनगर, आिशयनगर र्ेिीि लशफ्र्टींग करार्चे आह.े त्र्ामुळे रस्त्र्ाची कामे 

होत नाही.  

मा. सळु (स.अ.महालवतरण उपलवभाग, भोसरी)  – हडेऑर्ीसिा प्रपोजि गेिे आह.े त्र्ाची नोंि 

करुन पाठपुरावा केिा जाईि. 

मा.सिापती – राधानगरी येथील झाड े तोडायला साांभग तल े होते. परांतू झाड े तोडण्यासाठी 

लोकाांनी पैस ेघेतो अस ेसाांभगतले. 

मा. बगाड े(उद्यान)-  ठीक आह,े मी बोलतो. 

मा.लवकास डोळस - MSEB चे अभधकारी/कमयचारी वगा भमटींगल े उपभस्थत राभहल े आहते 

त्र्ाबद्दि त्र्ािंचे स्वागत करण्यात येत आह.े गजानन नगर, आिशयनगर, ममता स्वीर्ट र्ा रठकाणी 

MSEB कडून  िाईर्टचे पोि लशफ्र्ट करुन िणेे. जेवढी आवश्र्क गरजेची कामे आहते त्र्ाची लिस्र्ट 

िणे्र्ात र्ेईि. त्र्ानुसार सवय काम ेझािी पालहजे. 
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मा.लप्रर्ािंका बारस े– पशुवैद्यदकर् लवभागातीि डॉ.गोरे  ह े नुकतेच ररर्टार्डय झािे आहते. त्र्ािंचे 

जागेवर कोण काम करीत  आह ेर्ाबाबत मालहती पालहजे. प्र.क्र. ५ मध्र्े श्रीकृष्णमिंिीर र्ेि ेएक 

कुत्रा आह.े त्र्ाचे तोंडातून रक्त पडत आह.े तसेच र्ेणारे जाणारे नागरीकािंना त्र्ाचा त्रास होत 

आह.े  

मा.लवकास डोळस - पशवुैद्यदकर् लवभागामध्र् ेपारसी साहबे आहते ते कधीही र्ोन घेत नाहीत. 

त्र्ामुळे कुत्रर्ािंची तक्रार िऊे शकत नाही. 

मा.क्षते्रीर् अलधकारी -  पशुवैद्यदकर् लवभागातीि डॉ.गोरे  ह े नुकतेच लनर्त वर्ोमानानुसार 

सेवालनवृत्  झािे आहते. तिालप आजारी कुत्रर्ािंबाबत वैद्यदकर् लवभागाचे डॉ.रॉर् (आरोग्र् 

वैद्यदकर् अलधकारी) र्ािंचेकड ेपाठपुरावा केिा जाईि.  सन्मा.सिस्र् र्ािंचे तक्रारीबाबत डॉ.रॉर् 

र्ािंचे लवभागाकडून कार्यवाही करण्र्ात र्ेईि. 

मा.अनरुाधा गोर्णे – प्रभाग क्रमािंक ५ मधीि स्िापत्र् लवभागातीि दकती कामािंची वकय  ऑडयर 

आिेल्र्ा आहते त्र्ाबाबतची मालहती िणेेत र्ावी. ड्रनेेजच्र्ा कामाची कार् पररलस्िती आह.े 

मा.व्ही.सी.काळे – उपअलभर्िंता (स्िापत्र्) -  स्िापत्र् लवभागाचे ११ वकय  ऑडयर आिले्र्ा आहते. 

एकूण २० वकय  ऑडयर आह.े ४ कामे चाि ू आहते. चेंबर िरुुस्तीचे काम सुरु केि े आह.े लनलविा 

लस्वकृतीसाठी मा.स्िार्ी सलमतीमध्र् ेदिि ेआह.े  

मा.बी.डी.गवळी – उपअलभर्िंता (जिलन:सारण)-  ड्रनेेजची सात कामे आिेिी आहते. वकय  ऑडयर 

झािेिी आह.े सहा वकय  ऑडयरसाठी एग्रीमेन्र्ट ओपनींगसाठी िािंबिी आह.े  

मा.अनरुाधा गोर्ण े -  माझे प्रभागामध्र्े एक नािा आह.े त्र्ाचे झाकण तुर्टिेि े आह.े दकती 

दिवसापासून झाकण बसलवण्र्ासाठी पाठपुरावा करीत आह.े त्र्ा नाल्र्ामध्र्े एक िहान मिुगा 

पडिा होता. सुिवैाने तो मुिगा बचाविा. जर त्र्ा मिुािा काही झािे असते तर ती सिंपणूय 

जबाबिारी प्रशासनाची रालहिी असती.  तरी र्ा नाल्र्ाचे कामाबाबत तातडीने आिशे िणे्र्ात 

र्ावे.  स्िापत्र् लवभागािा लवनिंती करण्र्ात र्ेते की तातडीने नाल्र्ाचे तुर्टििे ेझाकण बसलवण्र्ात 

र्ावे. 

मा.सागर गवळी – प्रभाग क्रमािंक  ५ अ मध्र्े पाण्र्ाचा खूप प्रॉब्िमे आह.े पावसाळर्ापुवी चार 

मलहन्र्ात लपण्र्ाचे पाण्र्ाचे सवय पाईपिाईनचे काम झािे पालहजे. पाण्र्ाचा र्ार मोठा गिंभीर 

प्रश्न आह.े  

मा.पवार कार्यकारी अलभर्िंता – (पाणीपुरवठा) - प्रभाग क्रमािंक  ५ अ मधीि सवय काम े करण्र्ात 

र्ेईि. 

मा. लवकास डोळस -  दिघीमधीि गणशेनगर र्िेे २४x७ पाणीपुरवठा करणे.  नागरीकािंना खूप 

गरज आह.े पाईप िाईनचे काम कुठे करार्चे आह े ते आम्हािा चािंगिे मालह त आह.े  तेिे 

पाच,सहा रू्र्ट पाण्र्ाची पाईप िाईन आह.े  आमचे र्ेिीि पाण्र्ाची पाईप िाईन बििून िर्ावी.  

मा.पवार कार्यकारी अलभर्िंता – (पाणीपरुवठा) –  दि घी प्रभाग क्र.   मधीि काम िडकत साहबे 

पाहत आहते.  मी िडकत साहबेािंबरोबर बोितो.  

मा.अनरुाधा गोर्ण े-  भोसरी, प्रभाग क्रमािंक ५ मध्र्े लपण्र्ाचे पाणी कमी वेळ व कमी िाबाने 

र्ेते. तरी लपण्र्ाचे पाणी वेळेत व प्रेशरने िणे्र्ात र्ावे. 

मा.बळेगािंवकर ज.ेएस- क.अलभर्िंता (पा.प.ु) - ठीक आह ेलपण्र्ाचे पाणी वेळेत व प्रेशरने िणे्र्ात 

र्ेईि. 

मा. घिु ेनानी उर्य  लहराबाई गोवधयन- भारतमातानगर मध्र् ेड्रनेेजचे घाण पाणी लपण्र्ाच्र्ा पाईप 

िाईन तुर्टल्र्ामुळे लपण्र्ाचे पाण्र्ात लमक्स होत झािेि ेआह.े आमचे र्िेीि मलहिािंनी पाण्र्ाची 

बॉर्टि प्रत्र्क्ष िाखलविी आह.े  त्र्ा पाण्र्ाचा खूप वास र्ेत आह.े पाण्र्ाचे पाईप लिकेज भरपूर 

आह.े 

मा.बळेगािंवकर ज.ेएस- क.अलभर्िंता (पा.प.ु), - िोन दिवसात नवीन लपण्र्ाच्र्ा पाण्र्ाचे पाईप 

िाईन र्टाकण्र्ाचे काम करुन िणे्र्ात र्ेईि.  
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मा.लप्रर्ािंका बारस े – भोसरी र्ेिीि  शास्त्रीचौकातीि कच-र्ाबाबत जास्त तक्रारी असतात. 

घिंर्टागाडी कमयचारी कच-र्ाची लवल्हवेार्ट व्यवलस्ित िावत नाही. 

मा.प्रभाकर तावरे – सहा.आरोग्र् अलधकारी – सध्र्ा कच-र्ाच्र्ा गाडर्ा दर्रत असतात. परिंतू 

त्र्ा कमी पडतात. त्र्ामुळे कच-र्ाची लवल्हवेार्ट िावण्र्ासाठी गाडर्ा वाढलवण्र्ात र्ेईि. 

मा.लप्रर्ािंका बारस े– लमर्टींगमध्र्े नगरसेवक बोितात ते नागरीकािंपर्ंत पोहोचण्र्ासाठी मालसक 

सभेमध्र्े पत्रकार असणे गरजेचे आह.े तसेच मा.महापालिका सभेचा ज्र्ाप्रमाणे सिंपणूय सभावृत्ािंत 

असतो तसाच प्रभाग सलमतीच्र्ा मालसक सभेचा सिंपूणय सभावृत्ािंत असिा पालहजे.  

मा.क्षते्रीर् अलधकारी -  प्रभाग सलमतीच्र्ा सभेचा सिंपूणय इलतवृत्ािंत  असावा असा प्रभाग 

सलमतीच्र्ा लनर्मामध्र्े समावेश नाही. तिालप सन्मा.सिस्र् र्ािंचे प्रश्न व चचेबाबत समावेश केिा 

जाईि.  

मा.सागर गवळी-  MSEB चे अभधकारी/कमयचारी वगा र्ािंनी सगळी कामे मागी  िावा  व 

कामाबाबत तक्रारी र्ेणार नाही र्ाची िखि घ्र्ा. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


