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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग कार्ाािर् 

कार्ािंलिका क्रमाांक - ४ 
सभावृत्ाांत 

 दि.-  १/७/२०१५          वेळ ििुंारी ३:०० वाजता 

 

          पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्र्ा इ प्रभाग सलमतीिंी मालसक सभा बधुवार 

दि.१/७/२०१५ रोजी ििुंारी ३.०० वाजता इ प्रभाग कार्ाािर्ािें “सांत ज्ञानशे्वर महाराज”  

सभागृहामध्र् े आर्ोजीत करणेत आिी होती सिर सभेस खािीिप्रमाणे मा.नगरसिस्र् 

उिंलस्ित होते.  

 

१ मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर   - सभािंती 

२ मा.आल्हाट मांिा उत्म 

३ मा. आल्हाट धनांजर् मुरिीधर 

४ मा.मलडगेरी वर्ाा लविास 

५ मा. सुिंे आशा रपवद्र 

६ मा. गोफण ेअनुराधा िलेविास 

७ मा.गव्हाणे सरेुखा शांकर 

८ मा.Adv.लनतीन ज्ञानेश्वर िाांडगे  

९ मा.लवश्वनाि लवठोबा िाांड े

 

    तसेिं खािीिप्रमाणे अलधकारी/कमािंारी उिंलस्ित होते. 

 

      मा.क्षते्रीर् अलधकारी- श्रीम.आशािवेी िरुगुड,े मा.श्रीलनवास िाांगट- प्रशासन अलधकारी, 

मा.जर्ांत बरशटे्टी, कार्ाकारी अलभर्ांता (िंािं)ु, मा.प्रवीण घोड-े कार्ाकारी अलभर्ांता 

(मा.श्रीम.प्रभावती मा.िंाटीि-िंर्ावेक्षक, मा.श्री.इप्िंकार्ि एस.एिं.- िखेालधकारी, 

मा.श्री.व्ही.सी.काळे – उिंअलभर्ांता,मा.श्री.वाघमारे एस.बी.-उिंअलभर्ांता, मा. श्री. एस. 

व्ही. बगाड-े सहा उद्यान अलधक्षक, मा.श्री.िवांड ेशलशकाांत – कलनष्ट अलभर्ांता, मा.एम.एम. 

िंव्हाण – उिंअलभर्ांता (लवद्युत), मा.श्री.राऊत व्ही.एस. उिंअलभर्ांता (िंाणीिंुरवठा), 

श्री.िंाटीि एस.एम.- उिंअलभर्ांता (स्िािंत्र्) मा.खडतरे एस.एस.- कलनष्ट अलभर्ांता, 

मा.हमेांत घोड - कलनष्ट अलभर्ांता, मा.श्री.वाडकर एस.व्ही - कलनष्ट अलभर्ांता, मा.गनबोटे 

ए.िंी.- कलनष्ट अलभर्ांता,  मा.श्री.कोतकर िंी.बी.- कलनष्ट अलभर्ांता, मा.श्री.दिलववजर् िंवार 

- कलनष्ट अलभर्ांता (िंा.िंु.), मा.श्री.एस.ए.बगिी - कलनष्ट अलभर्ांता (िंा.िंु.), श्री.िंव्हाण 

एिं.एम. –मुख्र्ाध्र्ािंक मा.लव. भोसरी, श्री.लशराळ एस डब्लल्र्ू – मखु्र्ाध्र्ािंक मा.लव. 

िाांडवेाडी,  

 

 मा.सभािंती- सवा सन्मा.सिस्र् व अलधकारी र्ाांिें स्वागत करुन सभिेा सुरवात   करणेत 

र्ेत आह.े    

 ------  

 

 उिंलस्ित सन्मा.सिस्र्ाांिं ेसांमतीन ेखािीि ऐनवेळिं ेलवर्र् सभा कामकाजात 

िाखि करुन घणेते आि.े 

 

लवर्र् क्रमाांक  १- रस्त्र्ास व कमानीस नाव िणे्र्ाबाबत मा.मांिाताई आल्हाट र्ाांिें िंत्र 
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लवर्र् क्रमाांक  २- नामकरण करण्र्ाबाबत मा.मांिाताई आल्हाट र्ाांिंे िंत्र 

लवर्र् क्रमाांक ३-  प्रभाग क्र. ३३ मधीि आरक्षण क्र. ४०७ सव्ह ेनां. २०० खेळािंे मैिानमध्र्े  

                       िंाण्र्ािंी टाकी बाांधणेबाबत. मा.अनुराधा गोफणे र्ाांिंे िंत्र. 

लवर्र् क्रमाांक  ४- वॉडा क्र. ३४ गव्हाणेवस्ती र्ेिीि कामाांना मांजूरी िणे्र्ाबाबत. मा.सुरेखा गव्हाणे  

                       र्ाांिंे िंत्र. 

लवर्र् क्रमाांक  ५- आरोवर् लवभागािंी शािेर् इमारतीमधीि खोिी ररकामी करुन लमळणेबाबत.  

                       मा. Adv. नितीि ज्ञािेश्वर िाांडगे र्ाांिें िंत्र. 

 

         अ) दिनाांक ३/०६/२०१५ रोजी झािेल्र्ा सभेिंा(कार्ाक्रमिंलत्रका ३)    

              सभावृत्ाांत कार्म करणेत आल्र्ािें मा.सभािंती र्ाांनी प्रकट केिे. 

       

----- 

  

सभा कामकाजात िाखि करुन घणेते आििे ेऐनवळेिं ेलवर्र् घणेते आि.े 
 

ठराव क्रमाांक-  ४   लवर्र् क्रमाांक- १ 

दिनाांक- १/७/२०१५     

सूिंक- मा. मांिाताई आल्हाट     अनुमोिक- मा.सुरेखाताई गव्हाणे 

सांिभा- मा.मांिाताई आल्हाट  र्ाांिें िंि. 

उिंरोक्त लवर्र्ान्वर्े गाांव मौजे मोशी सांिीिं अनांता सस्ते (बो-हाडवेाडी) िंुणे, गट 

नां.२७५ र्िे ेअनांतनगर मोशी बो-हाडवेाडी अस ेरस्त्र्ास व कमान तर्ार करुन त्र्ास नाव 

िणेेस मान्र्ता िणेेत र्ते आह.े (सिरीि रस्त्र्ािंी जागा ही सांिीिं अनांता सस्ते र्ाांच्र्ा 

स्वमािकीिंी आह.े) 

 सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

         --- 

 

ठराव क्रमाांक-  ५   लवर्र् क्रमाांक- २ 

दिनाांक- १/७/२०१५     

सूिंक- मा. मांिाताई आल्हाट     अनुमोिक- मा.सुरेखाताई गव्हाणे 

सांिभा- मा.मांिाताई आल्हाट  र्ाांिें िंि. 

 उिंरोक्त लवर्र्ास अनुसरुन खािीि लवर्र्ािा नाव िणेेबाबत. १)खानिशेनगर 

मोशी र्ा रठकाणी स्वगीर् लप्रतम शरि बो-हाड ेिंौक ह ेनाांव िणे्र्ाबाबत २) कै.सावळाराम 

बाबाजी सस्ते िंाटीि ह ेनाांव पिंिंरी पिंिंवड महािंालिकेिंा िवाखाना आह ेती जागा त्र्ा 

जागामािकािंी आह ेत्र्ामुळे त्र्ाांिें नाव िर्ावे ३) बो-हाडवेाडी र्ेिीि जिकुां भ िंाण्र्ािंी 

टाकीिा दिवांगत नगरसवेक स्व.अांकुशराव बो-हाड ेजिकुां भ ह ेनाव िणे्र्ास मान्र्ता िणेेत 

र्ेत आह.े  

 सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

         --- 
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ठराव क्रमाांक-  ६   लवर्र् क्रमाांक- ३ 

दिनाांक- १/७/२०१५     

सूिंक- मा.अनुराधा गोफण े    अनुमोिक- मा.आशाताई सुिं े

सांिभा- मा.अनुराधा गोफणे  र्ाांिें िंि. 

प्रभाग क्र. ३३ मधीि िंाण्र्ािंी समस्र्ा सोडलवण्र्ासाठी िंाण्र्ािंी टाकी बाांधण े

आवश्र्क आह.े प्रभागामध्र्े इतरत्र जागा उिंिब्लघ नसल्र्ामुळे सव्ह े नां.२०० मधीि 

आरक्षण क्र.४०७ खेळािें मैिानमधीि समुारे १५ गुांठे जागा िंाण्र्ाच्र्ा टाकीसाठी िणे्र्ास 

मान्र्ता िणे्र्ािंा लवर्र् प्रभाग सलमतीमध्र्े मांजूर करणेत र्ेऊन शहर सधुारणा           

सलमतीकडून मा महािंालिका सभेिंुढ ेमांजूरीसाठी लशफारस करणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े 

सभावृत्ाांत कार्म होणिेंी वाट न िंाहता सिरिंा ठराव शहर सधुारणा सलमतीकडून 

मा.महािंालिका सभेिंुढे ठेवणेत र्ावा. 

 सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

         --- 
  

ठराव क्रमाांक-  ७   लवर्र् क्रमाांक- ४ 

दिनाांक- १/७/२०१५     

सूिंक-  मा.सुरेखाताई गव्हाणे   अनुमोिक- मा.आशाताई सुिं े

सांिभा- मा. सरेुखाताई गव्हाणे र्ाांिें िंि. 

 वॉडा क्र.३४ गव्हाणेवस्ती र्ेिे खािीि कामाांना मांजूरी िणेे. १) रोहीिास खोंड े

घरामागीि ब्लिॉक िंाणी िंाईिं िाईन बििामुळे काढिे आहते ते बसलवणे.२)  ज्ञानेश्वर फुगे 

घश्रज्ञप्फढीि ब्लिॉक काढिे आहते ते बसलवणे ३) जे.िंी.नगर र्िेीि ब्लिॉक बसलवणे ४) 

मारुती गव्हाणे घराशेजारी बिॉक बसलवणे ५) ज्ञानेश्वर गव्हाणे घरामागीि भुलमगत ड्रनेेज 

िाईन मोठी टाकणे ६) श्री.िंाटीि र्ाांच्र्ा घरामागो जे.िंी.नगर र्ेि े ड्रनेेज िाईन टाकण े   

७) खांडोबा माळ र्िेीि गटर िाईन बांिीस्त करणे ८) गव्हाण ेवस्ती र्ेिे ब्लिॉक बसलवण े   

९) भोिंते वस्ती र्िेे सांडास ब्लिॉक िरुुस्त करणे१०) खांडोबा माळ र्ेि ेसांडास ब्लिॉक िरुुस्त 

करणेस  मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

 सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

         --- 

 

ठराव क्रमाांक-  ८   लवर्र् क्रमाांक- ५ 

दिनाांक- १/७/२०१५     

सूिंक- मा. Adv. नितीि ज्ञािशे्वर िाांडगे  अनुमोिक- मा. 

 सांिभा- मा. Adv. नितीि ज्ञािशे्वर िाांडगे र्ाांिें िंि. 

 वरीि लवर्र्ान्वर्े आिंल्र्ा र्ेिीि मनिंा भोसरी इांग्रजी माध्र्म शाळा सन २००३ 

सािी स्िािंन झािी आह.े सिर शाळेिंी िंटसांख्र्ा ७७६ आह.े सिर शाळा िोन मजल्र्ावर 

भरत असून (तळमजिा व िंलहिा मजिा) त्र्ातीि तळमजल्र्ािंी एक खोिी आरोवर्      

लवभाग वािंरत असून शाळेिंी गैरसोर् होत आह.े दिनाांक १८/६/२०१५ रोजी िखेीि 

िंत्राद्वारे आिंल्र्ािा सिर शाळेच्र्ा वगा खोिी लवर्र्ी कळलविे असून त्र्ावर आत्ािंरं्त 

कोणतीही कारवाई झािेिी नाही. तरी िवकरात िवकर ती खोिी ररकामी करुन लमळावी. 

त्र्ामुळे शािेर् कामकाजासाठी वगा खोल्र्ा कमी िंडत असून आरोवर् लवभागािंी वगा खोिी 

ररकामी करुन लमळणेस मान्र्ता िणेेत र्ेत आह.े  

 सिर ठराव सवाानुमते मान्र् झािा. 

         --- 
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 दिनाांक १/७/२०१५ िें मालसक सभेत कार्ाक्रम िंलत्रकेवर नवषय िसल्यािे 

मा.सिस्र्ाांनी ऐिवेळच्या नवषयावर िंिंाा केिी. 

       ---- 

  

 

 

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंल्र्ािें जाहीर केिे. 

          
   

  

     सही/- 

    (मा.लवनर्ा प्रदििं (आबा) तािंकीर) 

               सभािंती 

                                                                                इ प्रभाग सलमती 

                        पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षेत्रीर् कार्ाािर्, भोसरी - ३९ 

क्र-इक्षेका/कालव/४/२७०/२०१५ 

दिनाांक-  ०८ /७/२०१५ 

                          

              सही/- 

                                                    प्रशासन अलधकारी तिा सलिंव (सभाशाखा) 

                               ( इ क्षिेीर् कार्ाािर्) 

           पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

  
 

 

प्रत- सवा सांबांलधत शाखाप्रमुख व शाखालधकारी 

       र्ाांिेंकड ेिंुढीि र्ोवर् त्र्ा कार्ावाहीसाठी रवाना. 
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दिनाांक१/७/२०१५ िं ेमालसक सभते  मा.सिस्र्ाांनी खािीिप्रमाण ेिंिंाा केिी. 

      ----- 

मा.धिजंय आल्हाट – कमाि बांधता येत िाही. आपल्याला कमाि बांधता येईल का? परंतू 

भोसरी येथे काही ठिकाणी कमाि बांधलेल्या आहते. 

मा.वाघमारे (उपअनभयतंा) – भोसरी येथील कमाि पुवी बांधलले्या आहते. त्या कमाि आता 

बांधलेल्या िाहीत.  

मा.धिजंय आल्हाट – भोसरी येथ ेआता सध्या कमािीचे बांधकाम चाल ूआह.े 

मा.वाघमारे (उपअनभयतंा) – सि २०१४ पुवी बांधलेल्या त्या कमािी आहते. 

मा.धिजंय आल्हाट – आपण  सभागृहाची फसवणूक करीत आहात. याबाबतचा आम्ही िराव 

घेणार आहोत. आपण आम्हाला नियम दाखवा. एकाच्या वॉर्डमध्य े कमािीचे काम करीत 

आहात तर सवाांच्या वॉर्डमध्य ेझाले पानहजे. सवाडिा समाि न्याय ददला पानहजे. आत  सध्या 

तुम्ही भोसरीमध्य ेकमािीचे काम करीत आहांत.  

मा.वाघमारे (उपअनभयतंा) -  वकडऑर्डर ददलेली आह ेत्यामुळे काम चाल ूआह.े  

मा.लवनर्ा तािंकीर (सभािंती) - वकडऑर्डर ददलेल्या आहते तर वकडऑर्डरची तारीख दया. 

मा.धिजंय आल्हाट – कमािी बाबत जी.आर.ची कॉपी दया. भोसरीमध्य ेहोत आह ेमग बाकी 

ठिकाणी का होत िाही. िाही तर मग कुिेच करु िका. 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)   - जी गोष्ट शहरी भागात होत आह ेती गोष्ट ग्रामीण भागात 

सुध्िा झािी िंालहजे. आम्हािा जी.आर.िंी कॉिंी िर्ा व वका ऑडारिंी तारीख िर्ा. 

मा.धिजंय आल्हाट – आम्ही कुिेही काम करु दणेार िाही. आमिंा लवर्र् जोिंर्ंत होत नाही. 

मोशी,  िं-होिी, डुडूळगाांव र्ा ग्रामीण भागाांना सुध्िा काम दिि ेिंालहजे. 

मा.सरेुखा गव्हाण े– यापुवी इंनजनिअर होते त्यांिी माझे वॉर्डमधील काहीच काम केल ेिाही. 

आता त्यांचे जागेवर कोण आल ेआहते ते आल ेका नमटींगला?  गेल्या तीि मनहन्यापासूि मी 

फोि करीत आह ेपण कधी एक सुध्दा फोि घेतला िाही.  

मा.वाघमारे (उप अनभयतंा) – सध्या काळे साहबेांकर् ेकायडकारी अनभयंता यांचा चाचड आह.े  

मा.सरेुखा गव्हाण े-  सध्या सवड फसवणूक चालललेी आह.े आमचे वॉर्डमधील काम करायचे का 

िाही ते सांगा, िाही तर आम्ही आयुक्ांकर् ेपत्र दणेार आह.े पांचाळ आल ेआहते तर त्यांिी    

नमटींगला आले पानहजे. 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)   – संबधीत कमडचारी यांिी नमटींगला आले पानहजे. त्यांिी 

फोि घेतला  पानहजे.  

मा.वाघमारे (उपअनभयतंा) – काळे साहबे नमटींगला गेले आहते. मी काळे  साहबेांिा व पाटील 

साहबे यांिा सांगतो.  

मा.धिजंय आल्हाट – प्रभागामध्र्े सवा जागाांना, रस्त्र्ाांना नाव िणे्र्ािंा ठराव सन्मा. 

सिस्र्ाांनी घेतला हा महत्वािंा लवर्र् घेतिा आह.े िंरांतू ब-र्ािं वॉडामध्र्े नावामुळे वाि  
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समाजसुधारक, शास्त्रज्ञ, खेळाडू र्ाांिंी नाांवे लनमााण होतात. स्वातांत्र्र् सैलनक, 

दििी तर िोकाांना िंसांत िंडिे. िोकाांिंी भूलमका िंारिशाक असते. ब-र्ािं गोष्टी िोकाांना िंटत 

नसतात. िोकाांना  आवडणारे िंालहजे. आिंण शक्र्तो स्वातांत्र्र् सैलनक, समाजसधुारक, 

शास्त्रज्ञ, खेळाडू,        ऐलतहासीक नाांवे िर्ावी जेणेकरुन त्र्ा भागािें सौंिर्ा वाढिे.  सांत, 

महात्मा र्ाांिंी नाांवे िर्ावीत. सणाांिंी नाांवे िर्ावीत. सण ही आिंिी भारतीर् सांस्कृती आह.े  

िोक टटगि करतात अशी नाांव न ितेा सांतािंी नाांवे िर्ावीत. राजकारणात असल्र्ामुळे आिंण 

ठराव मांजूर करतो. मी कोणाच्र्ा ठरावािा लवरोध करीत नाही. कुटूांबातीि व्यक्तींिंी नाांवे 

िऊेन तुम्ही िोकाांना खरू् करार्िें. िोकाांना ते सवा मान्र् झाि ेिंालहजे. अट्टाहासािंोटी आिंण 

समाजामध्र्े कार् लनमााण करतो.  अस ेवाटते की अशी नाांवे िऊे नर् ेअस ेमी सुिंलवतो.   

 जलपणी बाबतचे काम कोणाकर् ेआह.े वाघेरेकर् ेअसले तर त्याचे बील कुणी िेवल.े 

मागचे वेळेचे रेकॉर्ड काय आह.े मी तुम्हाला खपू पुवीची १९४७ ची गोष्ट लविंारत नाही. 

त्र्ाांनी िंुणा १०० टके्किें बीि घेतिे आह.े ते तुम्ही िंाहून आम्हािा साांगा. आता सध्र्ा त्र्ाांनी 

फक्त १० टके्क काम केिे आह.े  

मा.भोकरे (सहा.आरोवर्ालधकारी) – ित्कृिंा कृिंा एजन्सी, िोरात ह ेकाम िंाहतात. 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)   – िंुढच्र्ा वळेेस त्र्ा ठेकेिारािा बोिावून घ्र्ा. त्र्ाांना िांड 

करा. िांडािंा प्रस्ताव ठेवा.  

मा.धनांजर् आल्हाट – िंढुिें बीि त्र्ाांना िऊे नका.  

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)   – आढावा लमटींग घेतिी होती. प्रत्र्ेक वॉडाातीि इलस्टमेट 

िंािु आह.े  

मा.वाघमारे (उिंअलभर्ांता) प्रभागातीि ६३ कामे झािेिी आहते. लवशेर् कामे आता            

इ इलस्टमेट मध्र् ेआह.े २१४ काम ेआहते. प्रभागािंी आिंािंल्र्ा वॉडािंी कामे वेगवेगळी आहते. 

दिघी, िंक्रिंाणी वसाहत मधीि काम े माझेकड े आहते.  काळे साहबे आता लमटींगिा गेि े

आहते. त्र्ाांना प्रत्रे्क वॉडािंी मालहती आह.े  

मा.धनांजर् आल्हाट – िंणुा प्रभागािा आपण दकती लिटर िंाणी ितेा.  

मा.बरशटे्टी (कार्ाकारी अलभर्ांता) आिंण ६५ िाख लिटर िंाणी िते असतो. लिंण्र्ािें िंाण्र्ािंी 

िंाईिं िाईनमधून भोसरीिा ६५ टके्क िंाणी र्ेते.  

मा.धनांजर् आल्हाट – ग्रामीण भागात NOC कुठिी ितेा. 

मा.बरशटे्टी (कार्ाकारी अलभर्ांता) – िंाणीिंुरवठा लवभाग NOC िते नाही. 

मा.धनांजर् आल्हाट – अांडरटेककग ह े कुठल्र्ा लनर्माांच्र्ा आधारे ितेा. त्याबाबतचे काही       

नियम आहते का?  आर्ुक्त साहबेाांिें काही आिशे आहते का?  

मा.बरशटे्टी (कार्ाकारी अलभर्ांता) – मागणीच्र्ा आधारे आिंण िते असतो. 

मा.धनांजर् आल्हाट – नबल्डरिा तुम्ही अांडरटेककग दतेा आलण नांतर ते नबल्डर लनघून जातात.  

नागरीकाांना िंुरेसा िंाणीिंुरवठा केिा नाही तर नागरीकाांिंा मोिंाा नगरसेवकाांच्र्ा घरी र्ेतो. 

तुम्हािा मोठे िंाईिं िाईन टाकण्र्ासाठी बजेट नाही. लजिे िंाईिं िाईन टाकििेी नाही तेिे 

NOC कुठिी ितेा. फसवणूक करीत आहाांत. िंुन्हा एकिा साांगतो अशा NOC िऊे नका.  

मा.बरशटे्टी (कार्ाकारी अलभर्ांता) – अांडरटेककग बाबत ठराव करुन घेतिा तर िोक फार 

िंाांगिे होतीि. कनेक्शनमध्र्े वाढ होईि.  

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)   – लजि ेअडिंण आह ेत्र्ा रठकाणी िऊे नका.  
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मा.आशाताई सिुं े – आमिेंकड े दिघी र्ेि े िंाण्र्ािंा खूिं प्रोब्लिेम आह.े सगळीकड े

बाांधकाम िंािू आह.े जोिंर्ंत  िंाणी सुरळीत र्ेत नाही. तोिंर्ंत  NOC िऊे नका. तसेिं 

मोशी दिघी र्ेि ेकनेक्शन िऊे नका. 

मा.बरशटे्टी (कार्ाकारी अलभर्ांता) – आिंण िंलहल्र्ािंासून कनेक्शन िते आहोत. ४६० 

एमएिडी िंाणी आह.े दकती तर वेळ िंािते. ठराव केिा तर बरे होईि. आम्ही ठेवतो तो 

ठराव.  

मा.धनांजर् आल्हाट – लबल्डरिा कनेक्शन िऊे नका.  

मा.बरशटे्टी (कार्ाकारी अलभर्ांता) – अधाा इांिं कनेक्शन आिंण ितेिं असतो.  

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)   – वडमुखवाडी समोरीि िंाईिं िाईनिें कार् झाि.े 

िंाणीिंुरवठा   लवभागाकडून आिशे तरी िर्ा. िवकरात िवकर िंाि ूकरुन दििे िंालहजे. 

मा.धनांजर् आल्हाट – सवा प्रभागामध्र् ेसव्हीसरोड करुन घेण.े  

मा.काळे (उिंअलभर्ांता) – नालशकफाटा ते इांद्रार्णी िंर्ंत रोडिें काम िंािू आह.े 

मा.धनांजर् आल्हाट – प्रत्र्केाच्र्ा वॉडामधीि रस्ते झािेि ेिंालहजे. 

मा.धनांजर् आल्हाट – ऑदफस िंर्ंत रस्ता करुन टाका. त्र्ाकरीता कार् अडिंण आह.े 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)   – प्रभागाांना लमळून काही बजेट नाही का? अजून दकती 

इस्टीमेंट झाि ेआह ेत्र्ािें लडटेल्स िर्ावेत.  

मा.काळे (उिंअलभर्ांता) – १६८ काम े आहते. ६८ कामे ओिंन आहते. एकूण ६३ काम े

प्रभागाांिंी होती. ५,६ कामे राहीिी आहते. ६५ कामे आहते.  प्रभागाांिंी आलण हडेऑफीसिंी 

अशी िोन्ही कामािंी मालहती िणेे. तीनवेळा मुितवाढ दििी आह.े  

मा.सरेुखा गव्हाणे – माझे वॉडामधीि खूिं काम ेिंडििेी आहते. िंाऊस आल्र्ावर िोकाांच्र्ा 

घरात िंाणी लशरल्र्ावर कार् करणार?  

मा.काळे (उिंअलभर्ांता) – िवकरिं कामे करण्र्ात र्ेतीि त्र्ामुळे आता िंाणी सािंणार नाही. 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)   – सध्र्ा कोणािें काम िंािि ेआह.े  सगळर्ा वॉडािंी काम े

झािी िंालहजे. आतािंर्ंत का झाििेी नाही.   

मा.अनरुाधा गोफण े – ड्रनेेजिंा प्रोब्लिेम वारांवार होत असतो. आम्ही सारखी ड्रनेेजिें काम 

करणा-र्ा मुिाांना तक्रारी िते असतो. २३,२४ तक्रारी असतीि वेळोवेळी  त्र्ाांना िाखवतो. 

ती मुिे िंेंज करतात. छोटी गाडीतून घाण काढतात. िंावसाळा सुरु झाल्र्ावर ड्रनेेजिंा 

प्रोब्लिेम जास्त होतो. तुम्ही ड्रनेेजिें काम करण्र्ासाठी मुि ेतरी वाढवा नाही तर काही तरी 

मागा काढा. िोकाांच्र्ा घरात घाण िंाणी जाते. िोन मुि ेतरी वाढवा. मोठी गाडी आता तुम्ही 

िऊे शकत नाही? 

मा.मनोज सठेीर्ा -  ड्रनेेजिें काम करणेत र्ेईि. 

नगररिंना लवभाग – १२ मीटरिंा ताबा लमळािा आह.े   

मा.धनांजर् आल्हाट – १२ मीटरिंा ताबा वखार मांडळ भोसरी कड ेआह.े   

नगररिंना लवभाग – बीआरटीएस ५ ते ८ टके्क काम आह.े पीर्ब्लल्युकरू्ि संयकु्त मोजणी 

झािेिी आह.े किम ८ च्र्ा लनर्मानुसार िंािू आह.े भूसांिंािन होते, िंी.डब्लल्र्ूिंा वाि होता 

तो आता लमटविा आह.े आता त्र्ाांिेंकडून आढावा घेतो. 

मा.धनांजर् आल्हाट – तुम्हािा त्र्ाांनी िंत्र दिििे ेआह.े तुम्हािा त्र्ाांनी स्टेटस िर्ावे. 

मा.Adv.लनतीन िाांडग े– भोसरी गावाांतीि शाळेच्र्ा वगाािंी आरोवर् लवभागाकडीि आिशेाने 

सगळी कामे झािी िंालहजे. भोसरीमध्र् ेनववी इांग्रजी माध्र्मािा िंरवानगी लमळािी आह.े 

आजिं उद्घघाटन झाििे ेआह.े आरोवर्ािंा आिशे होता तो काढणे. िंर्ाार्ी जागा तेिे       
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सुिंलविी आह.े तो वॉिंमन तेिे राहात आह.े रोजांिारीवर जे िोक आह ेते गैरवािंर करतात. 

आज साफसफाई   िंािू होती. 

मा.धनांजर् आल्हाट – आिंल्र्ा प्रभागातीि स्िंीड ब्रेकर ह ेकिर नाही. त्र्ामुळे अिंघात झाििे े

आहते. वाहतूक लवभाग ह ेकाम करीत होते. बीआरटी िा ते काम वगा केि ेआह.े त्र्ामुळै स्िंीड 

ब्रेकरिें काम ते करीत आहते. एका िंावसात त्र्ािंी वाट िागिी आह.े आता त्र्ा कामािें टेंडर 

काढिे आह ेका? 

मा.वाघमारे (उिंअलभर्ांता) -  बीआरटीकडिें त्र्ा कामािंी तरतूि आह.े 

मा.धनांजर् आल्हाट- कुणाकड े टेंडर आह े ते टेंडर काढून घ्र्ा. िंावसािें अिंघात होतात. 

त्र्ामुळे िवकरात िवकर िंावसाळर्ाच्र्ा आत िंट्टी मारता र्ेईि असे काम करा. 

मा.काळे (उिंअलभर्ांता)  - स्िंीड ब्रेकरिें नवीन काम आिंण करीत असतो. 

मा.धनांजर् आल्हाट -  कामे करीत होता तर अधावट   काम ेकरुन नका, कामे िंुणा करा. 

मा.Adv.लनतीन िाांडगे – १०० मीटरिें रस्त्र्ाांना िंार प्रकारिें स्िंीड ब्रेकर असते. दकती तरी 

कााँक्रीट असते. स्िंीड ब्रकेर बाबत लशस्तीत काही तरी केििेे असते का? माझी स्वतािंी 

मागणी आह.े त्र्ािंी मालहती सगळर्ाांना दििी िंालहजे.   

मा.धनांजर् आल्हाट – त्र्ा त्र्ा लवभागािंी लडझाईन मागवून त्र्ाआधारे  टेंडर आता           

लनघािेि ेआह ेसगळे काढून घ्र्ा नवीन आधुलनक िंध्ितीने करा. 

मा.काळे (उिंअलभर्ांता)   - लवशेर् र्ोजनेिंी प्रस्तालवत काम आहते.  लनर्मसनुसार लडटेि 

कामे असावीत. 

मा.धनांजर् आल्हाट –  माऊिींिंी िंािखी र्ेणार आह.े आरोवर् लवभागािंी कार् तर्ारी आह?े   

जशी िंररलस्िती असिे तेवढे िंाणीिंुरवठा वाढवा. मागणीप्रमाणे काम ेिंणुा करा.  

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)  - मागिें वेळेिा स्टेज तुटिा होता. त्र्ामुळे स्टेज व्यवलस्ित 

असिा िंालहजे. सगळर्ा प्रभागाांच्र्ा बातम्र्ा िंेिंरिा र्ेत असतात. त्र्ामुळे सवा काळजी घेतिी      

िंालहजे. भाजीमांडई  आत सरकवा.  

मा.मांिा आल्हाट – िंाण्र्ािें लनर्ोजन व्यवलस्ित करणे. िहेू रस्त्र्ािा िंाणी वाढलविे िंालहजे.  

मा.बरशटे्टी (कार्ाकारी अलभर्ांता) – िंाण्र्ािें लनर्ोजन व्यवलस्ित केिे आह.े तसेिं १२.३० ते 

४.०० र्ा वेळेस िंाणीिंरुवठा आह.े ६५ एमएििंी मागणी आह.े मागणीप्रमाणे िंाणी िणेार 

आह.े तसेिं आिंिेकड ेसोबत २ टाँकर ितेात.  

मा.धनांजर् आल्हाट –  अनलधकृत बाांधकाम सगळे दकती आह.े १५ जून ते ३०जून २०१५ र्ा 

कािावधीत मोलहम राबविी होती. कार् कारवाई केिी. अलतक्रमणिें िोक  त्र्ाांना दििे होते 

का नाही. त्र्ाबाबतिें आिेश आह े त्र्ािंा अवमान होत आह.े कलमटी नेमिी होती. त्र्ाांिंी     

दकती वेळा लमटींग िाविी. आढािंा का नाही घेतिा.दक ती लमटींग घतेल्र्ा आहते. कलमटी 

स्िािंन करुन दकती दिवस झाि े आहते.  नावािंुरती त्र्ाांनी केििेी आह े का? शासनािें 

िंररिंत्रक आह.े अांमिबजावणी का करीत नाही?  अनेक िोक आहते त्र्ा कलमटी मध्र्.े  त्र्ाांिंी 

लमटींग घ्र्ा.  

मा.श्रीलनवास िाांगट (प्रशासन अलधकारी) – र्ा मोलहमेमध्र्े आळांिीरोडिा जे अलतक्रमण होते  

त्र्ािें काम करीत होतो. दिनाांक १२ व १४ तारखेिा लमटींग होती. सगळे नगरसेवक बजेटच्र्ा 

लमटींगिा होते. त्र्ामुळे िंरत एक लमटींग बोिवावी. मा.अध्र्क्षाांच्र्ा िंरवानगीने  लमटींग 

घेण्र्ात र्ावी.  

मा.मांिा आल्हाट – मोशी र्िेीि रस्त्र्ावरीि खड्डर्ामुळे अिंघात झािे आहते. त्र्ामुळे 

ताबडतोब रस्त्र्ािें काम करावे. 

मा.िंाटीि (उिंअलभर्ांता)– मोशी र्ेिीि रस्त्र्ािें काम करुन घेतो.   

मा.अनरुाधा गोफण े– लवशेर् र्ोजनिंी जी  कामे आहते ती कोणत्र्ा वॉडािंी आहते?   
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मा.काळे (उिंअलभर्ांता)–  क्र. ४०७  भाजीमांडईिें इलस्टमेट िंािू आह.े दिघी र्िे े

बहुउद्देलशर् इमारतीिें आह.े क्र.१/१७५ सीमा पभत, खेळािें मैिान आह.े क्र.४१५ मध्र् ेमोठी 

कामे आहते. त्र्ाकररता आर्ककटेक्िंर नेमििे ेआहते.  

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)    - टेंडर िंब्लिीश कधी होईि?  

मा.काळे (उिंअलभर्ांता)–  इस्टीमेंट तर्ार करुन टेंडर िंब्लिीश करण्र्ासाठी एक मलहना 

िागेि.६,७ आठवडर्ात मा.आर्ुक्त साहबेाांकड ेसहीसाठी ठेवतो.  

मा.धनांजर् आल्हाट – १५ तारखेिंर्ंत लमटींग घेण्र्ात र्ावी. स्िािंत्र् लवभागािें इांलजलनअर 

र्ाांिेंशी तुम्ही बोिून घ्र्ावे. 

मा.श्रीलनवास िाांगट (प्रशासन अलधकारी) – इिेक्शनिंी लवशेर् लमटींग घ्र्ावी िागेि.  

त्र्ाबाबतिंी प्रोसेस िंाि ूहोईि. 

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती) – आढावा लमटींग ठेवतो ती घ्र्ावी िागेि. 

मा.आशाताई सिुं े– स्टाफ कमी आह ेतो वाढलवण्र्ात र्ावा.  

मा.लवनर्ाताई तािंकीर (सभािंती)     - स्टाफ कमी असिेबाबतिें आिंण वेळोवेळी िंत्र सुध्िा        

दििेिे आह.े आढावा लमटींग र्ेत्र्ा १५ तारखेिा घेऊ.   

मा.आशाताई सिुं े– बीव्हीजी च्र्ा िोकाांकडून और्ध फवारणी बांि आह.े िंािू वर्ााच्र्ा शाळा आता 

सुरु होत आहते. और्ध फवारणी अजून केिी नाही. फवारणीिंे और्ध बििेिे िंालह जे त्र्ामध्र्े जास्त 

िंॉवर नाही.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

र्ानांतर मा.सभािंती र्ाांनी सभा सांिंल्र्ािंे जाहीर केिे. 

     --------- 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


