
 -  - 

 

1 

1 

                                                                                                                                                                                                                              
        पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११०१८ 

मा.इ भाग सिमती 
कायपिञका मांक - ११ 

सभावृ ांत  
 दनांक - ०१/०२/२०१९            वेळ -सकाळी ११. ०० वा. 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार दनांक  
०१/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११. ०० वा. इ भाग कायालयाचे “संत ाने र महाराज” 
सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य 
उपि थत होते. 

१) मा.िभमाबाई पोपट फुगे – अ य ा 
२) मा.िवकास ह र ं  डोळस 
३) मा. ी उंडे ल मण ध डू 
४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
५) मा.ि यांका बारसे 
 तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते.  

         मा. ी. ीिनवास दांगट - े ीय अिधकारी, ी.िनकम मोहन-लेखािधकारी, ी. एस. 
एच. भोसले- . शासन अिधकारी, ी. िवण घोडे- कायकारी अिभयंता (िव ुत), ी.संजय 
घुबे- कायकारी अिभयंता ( थाप य), ीम.िशनकर पी.पी.उपअिभयंता ( थाप य), ी.बोरावके 
डी.एच.-उपअिभयंता ( थाप य), ी.राज  शदे - उपअिभयंता ( थाप य), ी.िवजय जाधव- 
उपअिभयंता ( थाप य/उ ान), ी.विहकर एस.एस.-उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), ी.गनबोटे 
ए.पी. - क.अिभयंता ( थाप य) ीम.पोतदार ही.एच. - क.अिभयंता ( थाप य), ी.कातोरे 
पी.बी. - किन  अिभयंता (िव ुत), ी.पवार ही.एस.- क.अिभयंता(िव ुत), ी. ी.पांचाळ 
बी.के.क.अिभयंता, ी.सुिनल बेळगांवकर. क.अिभयंता.(पाणीपुरवठा), ी.िवनय जगताप-
थाप य अिस. , ी. .रा.तावरे – सहा.आरो य अिधकारी, ी.ए. ही.गुमा ते – .मु य आरो य 

िनरी क, ी.डामसे आर.पी.मले रया िनरी क, ी ी.कुतवळ एस.यु.-क.अिभयंता, (ज.िन.), 
ी.शेलार ए.बी. क.अिभयंता (ज.िन.), ी.गायकवाड पी.आर.-मु या यापक- मा यिमक 

िव ालय, लांडेवाडी, ी.साळंुके जे.जी.मु या यापक मा यिमक िव ालय, भोसरी –पुणे ३९. 
ी.फुगे एन.जे. . डा पयवे क,   ------ 

मा.अ य ा – सव स मा.सद य व सव स मा.अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सु वात 
कर यात येत आह.े  
                           यानंतर खालील माणे सूचना मांड यात आली. 
         सुचक –मा.ल मण उंडे          अनुमोदक – मा.िवकास डोळस 
         आजची इ भाग सिमतीची सभा गणसं येअभावी बुधवार द.०६/०२/२०१९ रोजी 
सकाळी ११.०० वा. पयत तहकूब कर यात येत आह.े   
                                   सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
        ------- 
मा.अ य ा -   इ भाग सिमतीची सभा गणसं येअभावी बुधवार द.०६/०२/२०१९ रोजी 
सकाळी ११.०० वा. पयत तहकूब कर यात येत आह.े                       सही/- 

        -----                             अ य ा    
                                                                 इ भाग सिमती 
                                                                   भोसरी – ३९. 
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      पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११०१८ 

मा.इ भाग सिमती 
कायपिञका मांक - ११ 

सभावृ ांत  
( दनांक - ०१/०२/२०१९ रोजीची तहकूब सभा) 

 
 दनांक - ०६/०२/२०१९         वेळ -सकाळी ११. ०० वा. 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार        
दनांक - ०१/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११. ०० वा.ची तहकूब सभा दनांक ०६/०२/२०१९ 

रोजी सकाळी ११.०० वा. इ भाग कायालयाचे “संत ाने र महाराज” सभागृहाम ये 
आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होते. 

१) मा.िभमाबाई पोपट फुगे – अ य ा 
२) मा.सुवणा िवकास  बुड 
३) मा.डोळस िवकास ह र ं   
४) मा. ी उंडे ल मण ध डू 
५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
६) मा.बारसे ि यांका िवण 
७) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
८) मा.बुड अिजत ताप - ि वकृत सद य 
९) मा. ी.लांडे िवजय नामदेव - ि वकृत सद य  
 
 तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते.  

         मा. ी. ीिनवास दांगट - े ीय अिधकारी, ी. एस. एच. भोसले- . शासन 
अिधकारी, ी. िवण घोडे- कायकारी अिभयंता (िव ुत), ी.संजय घुबे- कायकारी अिभयंता 
( थाप य), ी.लांडे बी.पी.-उपअिभयंता (िव ुत), ी.राज  शदे - उपअिभयंता ( थाप य), ), 

ी.बोरावके डी.एच.-उपअिभयंता ( थाप य), ी.िवजय जाधव- उपअिभयंता 
( थाप य/उ ान), ी.विहकर एस.एस.- उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), ी.कातोरे पी.बी. - 
किन  अिभयंता (िव ुत), ी.िनखील फडर- क.अिभ. थाप य उ ान, ी. ही. एम. ताकवले 
- किन  अिभयंता ( थाप य), ी.राऊत ही.एस.क.अ.- .(पाणीपुरवठा), ी.िवनय जगताप – 
था.अ.सं., ी.ए. ही.गुमा ते – .मु य आरो य िनरी क, ी.डामसे आर.पी.मले रया 

िनरी क, ी.कोतकर पी.- क.अिभयंता, (पाणीपुरवठा), ी.एच.जे. हे े – उ ान सहा यक, 
ी.सं दप ठोकळे - क.अिभयंता (ज.िन.), (ज.िन.), ी.शेलार ए.बी. क.अिभयंता (ज.िन.), , 
ी. ही.एल. सावंत – सहा.िश क मा य. िव ालय लांडेवाडी,  

  ------ 
मा.अ य ा – सव स मा.सद य व सव स मा.अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सु वात 
कर यात येत आह.े  
                                               -------- 
  अ) दनांक ०४/०१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का १०)  
                सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
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ठराव मांक - ३५     िवषय मांक- १ 

दनांक- - ०६/०२/२०१९      

सूचक- मा.सुवणा बुड       अनुमोदक–मा.ल मण उंडे  
संदभ – . ीभैवा/०७/कािव/०२/२०१९, दनांक २४/०१/२०१९ ी.भैरवनाथ सावजिनक 
वाचनालय, भोसरी. कोटेशन नोटीस .२ सन २०१८-२०१९ पपरी चचवड 
महानगरपािलकेचे ी.भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसरीकरीता न ाने पु तके/ ंथ 
खरेदी करणेकामी मा. भाग सिमती या मा यतेकामी ठेवणेबाबत.  

पपरी चचवड महानगरपािलके या ी.भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसरी 
यांना महारा  शासनाचा “ब” दजा ा  असून यांना अनुदान ा  होत अस याने दरवष  
पु तके/ ंथ खरेदी करणे आव यक आह.े  वाचकां या व सभासदां या आवडीनुसार कथा, 
कांदब-या, लिलतलेख, ऐितहािसक, िवनोदी, आरो य, का , धा मक िवषया या पु तकांची 
कवा ंथांची खरेदी कर यात येते. इ े ीय कायालयामाफत ी.भैरवनाथ सावजिनक 

वाचनालय, भोसरीकरीता सन २०१८-२०१९ या आ थक वषाकरीता “पु तके व िनयतकािलके 
खरेदी”  या लेखािशषावर सुधारीत तरतूद र. .३,००,०००/- इतक  र म असून यातून 

ी.भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, भोसरीकरीता ंथ, पु तके, वृ प े व िनयतकािलके 
खरेदी कर यात येतात. इ े ीय कायालयामाफत ी.भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय, 
भोसरीकरीता कोटेशन नोटीस .२ जा. . भैसावा/७/कािव/६२/२०१८, 
दनांक१२/१२/२०१८ अ वये कोटेशन नोटीस म.न.पा. संकेत थळावर िस द क न सोबतचे 
प  “अ”  नुसार दरप क मागिवले असता ३ पुरवठाधारकांकडून कोटेशन ा  झाले असून 

अनुजा एंटर ायजेस, रहाटणी, पुणे – १७ यांनी १६.५० % सुट दली आह.े यानुसार अनुजा 
एंटर ायजेस, रहाटणी, पुणे – १७ यांचेकडून अटी व शत नुसार ी.भैरवनाथ सावजिनक 
वाचनालय, भोसरी या शासन अनुदान ा  वाचनालयाकरीता ७०० पु तके/ ंथ खरेदी 
करणेकामी १६.५० % सुट द याने यांचे दरप क ि वकार यात आलेली आह.े सदरचा खच 
“पु तके व िनयतकािलके खरेदी” या लेखािशषातून कर यात येणार आह.े तरी अनुजा 
एंटर ायजेस, रहाटणी, पुणे – १७. यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरा माणे ी.भैरवनाथ 
सावजिनक वाचनालय, भोसरीकरीता ७०० पु तके/ ंथां या र. . १,२५,०००/- (अ री 
र. .एक लाख पंचवीस हजार फ ) या एकूण कमतीवर  १६.५० % सुट देऊन येणा-या 
कमतीची पु तके खरेदी करावया या खचास मा. भाग सिमतीची मा यता दे यात येत आह.े 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही कर यात यावी. 
       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------ 
ठराव मांक - ३६    िवषय मांक- २ 

दनांक- - ०२/०२/२०१९      

सूचक- मा.सुवणा बुड      अनुमोदक–मा.िवकास डोळस  
संदभ – .इ ेका/भो पपक/कािव/४/२०१९ दनांक-२४/०१/२०१९ भोसरी पधा परी ा 
क  कोटेशन नोटीस .३ सन २०१८-२०१९ पपरी चचवड महानगरपािलकेचे भोसरी 
पधा परी ा क  भोसरीकरीता न ाने पु तके खरेदी करणेकामी मा. भाग सिमती या 

मा यतेकामी ठेवणेबाबत.  



 -  - 

 

4 

4 

 
              पपरी चचवड महानगरपािलके या भोसरी पधा परी ा क , भोसरी येथील 
िव ा याना MPSC, UPSC तसेच िविवध पधा परी ांना उपयु  अशी व िव ा यानी 
मागणी केलेली १०७ पु तके खरेदी करणेत येते. पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने 

शासक य व कायालयीन कामकाजा या सोई या दृ ीने शासनाकडील जा. . 
शा/०२/कािव/७१७/२०१७ दनांक २९/०९/ २०१७ अ वये सावजिनक वाचनालये व 
े ागृहे यांचे कामकाज वतं पणे न ठेवता भौगोिलक े ानुसार भोसरी येथील 
ी.भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय व भोसरी पधा परी ा क  इ े ीय अिधका-यां या 

िनयं णाखाली देणेबाबतचा आदेश िनगत कर यात आला आह.े यानुसार इ े ीय 
कायालया माफत सावजिनक वाचनालयाकरीता सन २०१८-२०१९ या आ थक वषाकरीता 
“पु तके व िनयतकािलके खरेदी”  या लेखािशषावर सुधारीत तरतूद र. .३,००,०००/- इतक  
र म असून यातून ी.भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय व भोसरी पधा परी ा क  करीता 

ंथ, पु तके, वृ प े व िनयतकािलके खरेदी कर यात येतात. इ े ीय कायालयामाफत 
भोसरी पधा परी ा क  भोसरीकरीता कोटेशन नोटीस .३ जा. . इ ेका/ 
भो पपक/कािव/ ६४/२०१८, दनांक १२/१२/२०१८ अ वये कोटेशन नोटीस म.न.पा. 
संकेत थळावर िस द क न सोबतचे प  “अ”  नुसार दरप क मागिवले असता ३ 
पुरवठाधारकांकडून कोटेशन ा  झाले असून अनुजा एंटर ायजेस, रहाटणी, पुणे – १७ यांनी 
१७ % सुट दली आह.े यानुसार अनुजा एंटर ायजेस, रहाटणी, पुणे – १७ यांचेकडून अटी 
व शत नुसार भोसरी पधा परी ा क , भोसरी करीता १०७ पु तके खरेदी करणेकामी १७ 
% सुट द याने यांचे दरप क ि वकार यात आलेले आह.े सदरचा खच “पु तके व 
िनयतकािलके खरेदी”   या लेखािशषातून कर यात येणार आहे . तरी अनुजा एंटर ायजेस, 
रहाटणी, पुणे – १७. यांचेकडून ा  झाले या लघु म दरा माणे भोसरी पधा परी ा क , 
भोसरी करीता १०७ पु तकां या  र.  ४७,५००/- ( अ री र. .स ेचाळीस हजार पाचशे 
फ ) या एकूण कमतीवर  १७ % सुट देऊन येणा-या कमतीची पु तके खरेदी करावया या 
खचास मा. भाग सिमतीची मा यता दे यात येत आह.े सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाही कर यात यावी. 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                    ------- 
 
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळच ेिवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आल.े 
      ------ 
िवषय मांक -१.टॉयलेट बांध याबाबततमा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे यांचे  
                       दनांक ०४/०१/२०१९ चे प . 
  -------  

                अ) दनांक ०४/०१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का १०)  
                    सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                                         ------ 
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उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळच ेिवषय सभाकामकाजात दाखल क न 

घेणेत आल.े                -----                                        
ठराव मांक - ३७    िवषय मांक- १ 

दनांक- - ०१/०२/२०१९      

सूचक- मा.िनमला गायकवाड    अनुमोदक–मा. सुवणा बुड 
संदभ – टॉयलेट बांध याबाबत. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे यांचे द. ३१/०१/२०१९ चे प .  
 उपरो  िवषया वये इ भाग मांक ७ मधील िजजाऊ उ ाणखाली टॉयलेट व 
मुतारी बांधून िमळणे अ यंत गरजेचे आह.े नागरीकांची सोय होईल व पुलाखालील िपलर भोवती 
होणारी घाण  व दुगधीपासून सुटका िमळेल खाली नमूद केले या ठकाणी बांधणेबाबत. १) 
िशवाजी महाराज पुतळासमोर २)  चांदणी चौक मा यता दे यात येत आह.े   
                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

                                        ------ 
.  
मा. अ य ा -  यानंतर मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केले.  
                                                -------                 
                                                                    सही/- 
                                                                                                      अ य ा 
                                                                                                 इ भाग सिमती 

                                              भोसरी – ३९. 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी – ३९            
-इ ेका/कािव/४/५७/२०१९                                  सह /- 

दनांक-  १८/०१/२०१९.             शासन अिधकारी तथा सिचव  
                                                        इ ेञीय कायालय 

                                        भोसरी – ३९.  
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी   

     सभावृ ांतील ठरावानुसार आपले िवभागाशी संबंिधत िवषयाबाबत  यो य ती िनयमािधन 
कायवाही करणेत यावी. याबाबत वेगळा प वहार केला जाणार नाही याची न द यावी. 
पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.   
    ------- 
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 शु वार दनांक ०१/०२/२०१९ सकाळी ११.०० वा. ची इ भाग सिमतीची तहकूब 
सभा सभा बुधवार दनांक ६/२/२०१९ झाली. सभेत खालील माण े मा.नगरसद यांनी चचा 
केली. 
मा.ि यांका बारसे – अमृत योजने ारे पाणीपुरवठा व ेनेजचे काम चालू आहे.  मेन पाईप लाईन 
आहे या ठकाणी हात लावला नाही. लोखंडी पाईपांचा चुरा झालेला आह.े दुगा कॉलनी या 
ठकाणी पाणी चालू केले आह.े भागातील लोकसं या ल ात घेता पाईप लाईन बदलली पािहजे. 
ी.पवार-कायकारी अिभयंता (पाणीपुरवठा), नवीन पाईप लाईन टाकणेबाबत चचा क न िमट ग 

घेणार आह.े  
मा.ि यांका बारसे – माझे भागातील कामे जोरात चालू आहेत. याब ल ध यवाद. परंतू जे काम 
झालेले आहे ते मटे रयल तसेच पडलेले आह.े बरेच दवस ती घाण तशीच पडलेली आह.े 
नळकने शन अिधकृत/अनािधकृत आहे का हे पािहले पािहजे  भाडेक  व  मालक  यांना पाणी 
िमळाले पािहजे. 
मा. ी.पवार-कायकारी अिभयंता (पाणीपुरवठा) – शा तीकर भर या िशवाय नळकने शन 
अिधकृत करीत नाही. नागरीकांनी पैसे भर याची पावती कवा वत:चे नावाचे पॅनकाड  
आव यक आह.े 
मा.सुवणा बुड – िव कमा, काटे कॉलनी म ये ेनेजचा खूप ो लेम आह.े ेनेज या मोठया 
लाईनची गरज आह.े अजून लोकव ती वाढणार आह.े यामुळे ेनेजलाईनचे काम करणे आव यक 
आह.े  
मा.अिजत बुड – ि वकृत सद य – च-होलीम ये डी.पी. या बाजूला ेनेज तुंबलेले आह.े  
मा.सभापती सौ.िभमाताई पोपट फुग े – दघीरोड गुळवेव ती येथे पाणीपुरवठा वि थत होत 
नाही. ेनेजचे पाणी िप या या पा यात जात असून अितशय घाण पाणी येत आह.े यामुळे ेनेज 
लाईनची आव यकता आह.े संतोषी अपाटमटम ये सु दा पा याचा ो लेम आह.े 
मा.ि यांका बारस े – गंगो ीपाकम ये मिहलांसाठी ायाम कर याचे सािह य उपल ध क न 
दे यात यावे. गाडनम ये (ओपनजीम) करणे आव यक आह.े  
मा. िवकास डोळस – दघीमधील पा याची टाक  पाडणेत यावी.  
मा. ी.पवार-कायकारी अिभयंता (पाणीपुरवठा) – पा याची टाक  पाड याबाबतची व था 
केलेली आह.े लवकरच ते काम कर यात येईल. 
मा.िनमला गायकवाड – दघीमधील आदशनगरम ये पा याची पाईपलाईन टाक यात यावी. 
कॉलनी नं.१. महादेवनगरचे काम झाले होते या वेळेस मोठी पाईप लाईन टाकली होती. ती 
पाईप लाईन कुठे टाकली. तसेच गणेशनगरची पाईपलाईन खालीवर झालेली आह.े यामुळे पाणी  

वि थ त िम ळत नाही.  
मा. ी.पवार-कायकारी अिभयंता (पाणीपुरवठा) – या ठकाणी केबल आह.े ेनेजचे काम झालेले 
आह.े यामुळे ते काम कसे करता येईल हे पािहले पािहजे. गणेशनगरमधील काम झालेले आहे. 
आता थोडयाच ठकाणची कामे रािहली आह.े  फ  दहा ट े   कामे रािहले आह.े  
मा.ि यांका बारस े – लोखंडीबार लाव याब ल ध यवाद. आदशनगरम ये शौचालय बांधून 
झालेले आहे परंतू या ठकाणी दरवाजे बसिवले नाही.  वापरासाठी पाणी नाही.  

ी.िनखील फडर – क.अिभयंता, ( थाप य उ ान) -  पुढ या टडरला काम कर यात येईल. 
मा.िनमला गायकवाड - दघीर ता लवकरात लवकर सुि थतीत कर यात यावा. 
मा.अिजत बुड – ि वकृत सद य -    कलर लॉकचे काम इतर भागात झालेले आह.े च-होली येथे 
ते काम कर यात यावे.   
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मा.घुबे –उपअिभयंता  ( थाप य) –  र ताची सव कामे क न दे यात येईल.  
मा.सभापती सौ.िभमाताई पोपट फुग-े – सव भागात फरत जाणे. र याची कामे कुठे कामे 
झाली नाहीत, पाणी नाही, लाईट नाही, ेनेज वि थत नाही. या सव गो ी सव भागातून 
फ न पािह या पािहजे. अपुण कामे पुण करणे आव यक आह.े  

मा.सुवणा बुड – काटे कॉलनीमधील नागरीक लाईट बील भरतात. लाईटचे िबल येक घरातून 
गोळा केले जाते. लाईटचे बील आळंदीला आहे ते भोसरी येथे घे यात यावे. सहा मिह यापासून 
लाईट िबलाबाबत पाठपुरावा करीत आह.े प  सु दा दलेले आह.े यामुळे लाईटिबलाचे काम 
भोसरीला करावे. 
मा.संतोष ल ढे – शांतीनगर प रसरात सहा दवसापासून पा याचा ॉ लेम आहे. या ठकाणी 
खूपच ॉ लेम आहेत. एकएक पा याचे जार मागिवले जाते. ५,६ दवस पा याची सम या होती. 
मा. ी.पवार-कायकारी अिभयंता (पाणीपुरवठा) – पा या या टा या साफ के या हो या. 
टा यांम ये पाणी कमी माणात अस यामुळे िप याचे पाणी कमी वेळ सोडले असेल. 
मा.संतोष ल ढे – िप या या पाणी घाण येते. या ठकाणी जो ठेकेदार काम करतो तेथील 
पा याची पाईप लाईनम ये घाण आहे हे यांनी पािहले पािहजे. सहा मिह यापासून नागरीकांना 
पा याचा ास होत आह.े ६,७ दवस कती पाईप लाईन फुटली ती पािहली का? जो कोणी 
संबंधीत कमचारी असेल यांना िनलंिबत करा. टा या साफ के या हो या यानंतर दुस-या दवशी 
पाणीच नाही. ाचे उ र चुक चे देतात. दुस-या दवशी सु दा फोनसु दा केला होता. पाणी व 
लाईटचा नागरीकांना अ यंत उपयोग होत असलेने ते काम केले पािहजे. ठेकेदाराची माणसे स या 
वेळेच बंधन पाळत नाही. सगळीकडे ७.०० वा. पाणी सोडतात. क हाही पाणी सोडतात. 
ठेकेदारांचे कमचारी वेळेवर काम करीत नसतील तर  यांना घेऊ नका. नवीन टाक ची मागणी 
केलेली आह.े जागा सुिवलेली आह.े लांडेवाडी येथील जागा आपलेकडे उपल ध आह.े   
 अमृत योजनेचे जे काम आहे ते करा. एज सी क न या. सव नगरसेवकांना क पना  
दलेली आहे का? एज सीचं लोक जाऊन मनमानी कारभार करीत आहेत. यांचेकडून कती ट े  

काम झालेले आहे?  येक अिधकारी यांनी या ठकाणचे ठेकेदार कामे वि थत करीत नाही 
यांचेवर कारवाई करणे गरजेचे आह.े सगळयांनी एक  येऊन काम केले पािहजे. लोकांनी 

अनािधकृत नळ कने शन घेतले आह.े या ठकाणी शासनाने अनािधकृत नळ कने शन अिधकृत 
केले पािहजे. िवदभ,मराठवाडा या ठकाणी लोकांना पाणी नाही. भाग मांक ७ म ये कधी 
काम केले नाही. अमृत योजनेम ये काय कामे केली आहे? सगळी चुक ची कामे करीत आहात. 
मीटर िनरी क व बील वाटप करणारे यांनी एक  येऊन पा याची बीले पािहली पािहजे.          
िबला या बाबतीत अितशय लापरवाई होत आहे. मीटर रड ग माणे िबले येत नाही. याबाबत 
वत: द ता घे यात यावी.   

 मशानभूमी येथे सोलर िस टीम बसवा. या ठकाणी लाईट,पाणी असले पािहज.े  
वचनकार वचन करीत असतात. त हा लाईट असली पािहजे. या ठकाणी गरम पा याची 
व था केली पािहजे. मशानभूमीम ये पीकर सेट असावेत. मशानभूमीम ये दुखवटयाचे 

काय म होत असतात. यामुळे मशानभूमीम ये दश या घाट, मशानघाट येथे सुर ा र क 
असावेत.  तेथे सव सोईसुिवधा उपल ध क न दया ात.  मशानभूमीतील मधला पेस आहे तेथे 
िडवाडर करा. या ठकाणी लोकांचे अपघात वाढले आह.े जागा दाखिवली आह.े पुणे-नािशक 
रोडजवळ िवसावा ओटा असले पािहजे. या ठकाणी अं यिवधी या गाडया येतात. गोल सकलची 
मागणी केली आह.े  वाहतुक ची अडचण होत आह े यामुळे सा या िवटांनी बांधकाम करा.  
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मा.ि यांका बारसे – ि यदशनी शाळेजवळ डांबरीकरण करा. अडचणीची जागा आह.े िडवायडर 
केला तर बरे होईल.   

ी.पांचाळ क.अिभयंता ( थाप य) – िडवायरचे काम क न देतो. 
मा.ि यांका बारस े – सखुबाई गवळी उ ान येथे हॉल करा. र याचे सपाटीकरण करा. सुर ा 
कमचा-यांची नेमणूक करा. 
मा.सभापती सौ.िभमाताई पोपट फुग े – राडारोडा उचलून टाका. थाप य जलिन:सारण          
िवभागाने ते काम करा.  
मा.संतोष ल ढे – भाग मांक ७ म ये ४ नगरसेवकांना एकच जे.इ. आह.े सपोट कर यासाठी 
कमचारी पािहजे. एज सीचे  लोक  यांचेकडून गाळ काढला जात नाही. गटर, ेनेज ही वेगळी कामे 
केली पािहजे. या ठकाणी  टा याचा ॉ लेम आहे या ठकाणी मोठी पाईप लाईन टाकली 
पािहजे. आरो य िवभागाकडून खूप हलगज पणा होत आह.े  यांचेवर कारवाई केली पािहजे.   
कच-या या गाडया वेळेवर येत नाही. यामुळे कचरा साचला जातो. याबाबतची व था केली 
पािहजे. गाडी बाहेर या कच-या या िपश ा असतात यावर िनयं ण ठेवले पािहजे.  नाले 
व छ करीत नाहीत. ग हाणेव तीमधील टॉयलेटचे से टीटँक साफ केले पािहजे.   

मा.अ य ा - यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केले.  
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