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पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
कायपिञका मांक - १० 

सभावृ ांत 
 

 दनांक -  ०२/१२/२०१५          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा 
बुधवार  द.०२/१२/२०१५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे    
“संत ाने र महाराज”  सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस 
खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होत.े 
  

१. मा.िवनया दप (आबा) तापक र – सभापती 
२. मा.आ हाट मंदा उ म 
३. मा.सुपे आशा र व    
४. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५. मा.अिजत दामोदर ग हाण े
६. मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
७. मा.जा लदर (बा प)ू शद े
८. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर               
९.   मा. दा बाजीराव लांड े
१०.मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

११ मा.िव नाथ िवठोबा लांडे  
१२.मा.रसाळ िवजय सुदाम - ि वकृत सद य 
१३.मा.संजय िनवृ ी आहेर – ि वकृत सद य 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होत.े 
 

         मा. ी.चं कांत इंदलकर-. . े ीय अिधकारी, मा. ीिनवास दांगट- शासन 
अिधकारी, मा. ी.गायकवाड जीवन -(कायकारी अिभयंता- थाप य),  मा. िवण 
घोडे - (कायकारी अिभयंता- िव ुत), मा. ी. ही.सी.काळे – उपअिभयंता ( थाप य),  
मा. ी.वाघमारे एस.बी.-उपअिभयंता, मा. ी. मा.क डे के.बी.उपअिभयंता, 
(पाणीपुरवठा),  मा.मनोज सेठीया – उपअिभयंता, (जलिन:सारण), मा. ी.बोरावके 
डी.एच. उपअिभयंता ( थाप य), मा. ीम.िशनकर पी.पी.- उपअिभयतंा नगररचना, 
मा. ही.बी.माने - उपअिभयंता नगररचना,  मा.जाधव ही.के. उपअिभयंता 
( था.उ ान) मा.शेलार ए.पी.क.अिभयंता (जलिन:सारण) मा. ी.ठोकळ संदीप 
क.अिभयंता (जलिन:सारण), मा. ी.एस.ए.बगली. क.अिभयंता, (पाणीपुरवठा), 
मा. ी. ही.एस.राऊत- क.अिभयंता, (पाणीपुरवठा), मा. ी.कोतकर पी.बी.- 
क.अिभयंता,(पाणीपुरवठा),  मा. ी.इ पकायल एस.एच.- लेखािधकारी,मा. ी.भोकरे 
आर.डी.- सहा.आरो यािधकारी, मा. ी.एस.बी.बगाडे - सहा.उ ान अिध क, 
मा. ी.बडएस. ही.-समाजसेवक, मा. ी.हनवते पी.एस.- समाजसेवक,  मा.राजेश  
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जगताप- कायालयीन अिध क, ी.नाडेकर बी.के. (स.िश), ी.िशवाजी िव ालय, 
भोसरी, मा. ी.फुगे एन.जे.- सहा. डा पयवे क 
 ----- 
 
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात  
करणेत येत आह.े    
 ------ 
                           
                           खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 
सुचक- मा.चं कांत वाळके   अनुमोदक- मा.अनुराधा गोफण े 
 
मा.सभापती – कै.माजी आमदार मोतीराम पवार, इ भागाचे ि वकृत सद य 

ी. काश सोमवंशी यां या प ी कै.सिवता काश सोमवंशी, कै.रखमाबाई िचमाजी 
वाळके, यांचे द:ुखद िनधनामुळे  इ भाग सिमती या वतीने सवानी दोन िमनीटे 
त ध उभे रा न दांजली अपण करावी. 

 
                      (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली)                 

    सदर सुचना सवानुमत ेमा य झाली 
     ----- 
                       
 उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल.े 
 
िवषय मांक  १. अंदाजप कात कामांचा समावेश क न तरतूद करणेबाबत. 
                       मा.िव नाथ िवठोबा लांडे यांचे प . 
 
िवषय मांक २. पधा परी ा क ा या मबाबत. मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे  

                                   यांचे प . 
 ----         
 
अ) दनांक ०४/११/२०१५ रोजी झाले या सभेचा(काय मपि का ०९)      
     सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
                                              -------   
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ठराव मांक-  १८    िवषय मांक- १ 
दनांक- २/१२/२०१५      

सूचक- मा.       अनुमोदक- मा. 
संदभ – मा. कायकारी अिभयंता, थाप य यांचेकडील   दनांक १५/१०/२०१५ चे 
प .कै. िव णू सोपान लांडगे  उफ   मालक  यांचे नांव इं ायणीनगर मधील ितलक 
रेिसडे सी चौकास नाव दे याबाबत . 
  िवषय . १ चा िवचार पुढील सभे या वेळी कर यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
------ 

 
ठराव मांक- १९     िवषय मांक- २ 
दनांक- २/१२/२०१५      

सूचक- मा.िनतीन काळजे     अनुमोदक- मा.अिजत ग हाण े
संदभ – मा.िनतीन काळजे यांचेकडील प . 
 पपरी चचवड महानगरपािलका, इ े ीय कायालयाचे  ह ीमधील मौजे      
च-होली स.नं. ४७० येथील जल े  . ७, नवीन उंच पा याची टाक  बांधलेली 
असून ामपंचायत काळातील जुनी पा याची टाक  वापरात नसलेन ेव मोडकळीस 
आलेन ेती पाडणसे मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

------ 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक- २०   िवषय मांक- १ 
दनांक- २/१२/२०१५     

सूचक- मा.चं कांत वाळके    अनुमोदक-मा.अिजत ग हाण े
संदभ- मा. िव नाथ लांडे यांचे कडील प . 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या  इ े ीय कायालय अंतगत येणा-या 

भाग . ३६ लांडेवाडी म ये सन २०१६ -१७ चे अंदाजप काम ये खालील 
कामाचा समावेश क न पुरेशी तरतुद करणेत यावी व कामे करणेत यावीत.           
१) नािशक-पुणे महामाग ते लांडेवाडी चौक (अ फेनॉल कंपनी समोरील) र याचे 
दो ही बाजूला ऐितहािसक प दतीने सुशोिभकरण करण.े २) लांडेवाडी चौक ते 
नािशक-पुणे महामागाकडे जाणा-या र यांचे (टे को रोड) सु वातीला वेश ार 
( वागत कमान) उभारणे व कमानीस धमवीर संभाजीराजे वेश ार असे नांव देणेस 
मा यता देणेत येत आह.े 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
         --- 
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ठराव मांक-२१   िवषय मांक- २ 
दनांक- २/१२/२०१५     

सूचक- मा. Adv.िनतीन  लांडगे.   अनुमोदक-मा. दा लांड े
संदभ- मा. Adv.िनतीन  लांडगे यांचे दनांक २/१२/२०१५ चे प . 
 भाग .३५ भोसरी येथे पी.सी.एम.टी.चौकातील मनपा या करसंकलन 
िवभागा या इमारतीम ये दुस-या मज यावरील पधा परी ा क  तयार कर याचे 
काम चालू आह.े सदर ठकाणी दुस-या मज यावरील अि त वात असलेले शौचालय  
पाडून याच मज यावरील पुवकडील खोलीत थलांतरीत कर यात यावे व रकामी 
झालेली शौचालयाची जागा पधा परी ा क ासाठी वापर यास मा यता देणेत येत 
आह.े 
                                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       ---- 
 
 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 
 
 
 
          
                                                                                 सही/- 
   (मा.िवनया दप (आबा) तापक र) 
               सभापती 
                                                                                इ भाग सिमती 
                        पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 

-इ ेका/कािव/४/ ७१६/२०१५ 
दनांक-   २९/१२/२०१५ 

 
 

                             सह /- 
                                             शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                           इ ेञीय कायालय 
           पपरी चचवड महानगरपािलका 
    भोसरी - ३९ 

 
  
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.                                         
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 द.२/१२/२०१५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे मािसक 
सभेत खालील माणे मा.नगरसद यांनी चचा केली.  
 
मा.अिजत ग हाणे – मागचे िमट गला अित मण िवषयक चचा झाली याबाबत काय 
झाल?े  
मा. े ीय अिधकारी – भोसरी येथील उ ाणपूलाखाली जे अित मण होत आहे 
याकरीता Pay & Park कर याची फाईल आह.े याचे टडर झाल ेआह.े लवकरच 

तेथे Pay & Park केल ेजाईल. 
मा.अिजत ग हाण े – मग नेमक  काय अडचण आह.े येक वेळेस िवषय होत आह.े  
माग या वेळेस काय बोलले होत.े अित मण पथकाकडून काही काम केले नाही तर 
िमट ग घेणार नाही.  
मा.चं कांत वाळके -  मागचे वेळेस िमट ग झाली परंतू य ात काही काम झाले 
नाही. 
मा.अिजत ग हाणे - भोसरी येथील उ ाणपूलाखाली या टप-या, हातगाडया आहेत 
या अिधकृत तरी करा.  तेथे अित मण झपाटयाने वाढत आह.े तु ही अित मण 

कारवाईबाबत काय करता? 
मा. े ीय अिधकारी – अित मण िवभागाचा मािसक अहवाल या प दतीने आह.े १८   
टप-या, ३८३ हातगाडया, ११६ वाहतूक या गाडया, ७ वाहने ज  केले आह.े तसेच 
३८,१५०/- दंड केला गेला आह.े  
मा.अिजत ग हाणे – अिधकृत कर यासाठी काय करता येईल?  
मा. े ीय अिधकारी – स या हॉकस झोन िन ीत करीत आहोत. नॉन हॉकसम ये 
आले यांवर कारवाई होईल.  
मा.अिजत ग हाणे – हॉकसची पॉिलसी आ हाला समजून सांगू नका. सरसकट सवाना 
परवानगी दयावी. अित मणचे काम कर याची िबलकुल इ छा नाही कुणाची.  
मा.िव नाथ लांड े -   कुठलीच ठकाणची कारवाई होत नाही.  एमआयडीसीची 
जागा आह ेतेथे तर काहीही होत नाही. इं ायणीनगरम ये काय कंडीशन आहे जरा 
बिघतले पािहजे.                                     
मा.संजय आहेर -ि वकृत सद य -  इं ायणीनगर येथे दुकानां या समोर टॉल टाकले 
आहेत. यामुळे रहदारीस अडथळा होत आह.े वै णवीमाता र ता अ ंद झाला आह.े  
मा.अिजत ग हाणे – लोकांची घरे पाडून र ता मोठा केला आह.े लोकांची जाणेयेणेची 
सोय होणेकरीता. परंतू येथे मा  या र यावर काय झाले आह?े 
मा.िव नाथ लांडे – अित मण िवभाग कारवाई का करीत नाही. तीन वषापासून मी 
सांगत आह.े तु ही काहीच कशी कारवाई करीत नाही. डी.पी.रोड बाबत तु ही काय 
क  नका यामुळे तु ही काहीच करीत नाही. काम कर यास मजा येत नाही. तु ही 
िनयमात का करीत नाही? तु हाला जर काम कर याची इ छाच नसेल तर बोलून 
काय फायदा? तु हाला अडचण काय आहे ते तरी सांगा. माझे वॉडम ये काहीच कामे 
होत नाही.  
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मा.अिजत ग हाणे - भोसरी येथील उ ाणपूलाखालील अित मण बाबत काही तरी 
करा.  कती लोक या उ ाणपूलाखाली बसतात याचा तु ही स ह करा. तशी यांची 
यादी तयार करा. स.न.ं१ म ये मोकळे पटांगण आहे तेथे यांना बस यासाठी एकएक 
क न जागा दया.   
भोसरी येथील उ ाणपूल, आळंदी रोड, मेन रोड यापासून सु वात करा. जे लोक तेथे 
बसतात यांना आमचा िवरोध नाही. पण ते लोकांना पैसे देतात. यापे ा 
महापािलकेला पैसे िमळू दया. पािलके या उ प ात भर पडेल. हे सव तुम याकडून 
होणार आहे का? नाही तर बरेचसे िनयम होणार आह.े समजा उ ाणपूलाखाली 
प ास लोक बसतात. हॉकस झोनचे िनयम काय आहेत? यांचेसाठी शासनान,े 
काय ाने काही िनयम घालून दले आहेत.  तु ही जे लोक उ ाणपूलाखाली बसतात 
यांची यादी तयार करा.  कमान तो उ ाणपूल रकामा करावा. तेथे लोकांना 

चाल यासाठी फूटपाथ नाही. सव भाजीमंडईतील हातगाडया स.न.ं १ म ये बसू दया. 
मा.मंदाताई आ हाट – लोकांना सव सोईसुिवधा पुरिव याबाबत ल  दल ेपािहजे.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – अित मण िवषयक सव िनकाली होत 
नाही तोपयत पुढची िमट ग होणार नाही. 
मा.अिजत ग हाणे – काय अडचण आहे पाक गला जागा कर याचे? आळंदी रोडचे 
पोलीस व आ हाला एक  बसिवले पािहजे. मागील जागा आहे ती पाक गसाठी केली 
पािहजे.   िस युरीटी व था पाक गसाठी केली पािहजे. नेमके कुठे पाक ग करायचे 
ते पािहले  पािहजे. दोन,तीन मजले पाक ग केले तर बरे होईल.  
मा.अनुराधा गोफण े – क भागाम ये असताना याबाबत प  दले होत.े मंडईम ये 
कसे पाक ग आह,े तसे आपलेकडे पाक गसाठी केली पािहजे  
मा.अिजत ग हाणे – बजेटम ये दमुजली पाक ग करणेसाठी तरतूद केली पािहजे. 
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता- थाप य) – ये या १० तारखेपयत िमट ग 
घेणार आहेत. या िमट गम ये येक भागाचा आढावा घेणार आह.े तरतूद होणार 
आह.े   िमट गम ये या सव िवषयावर बोलणार आह.े  
मा.अिजत ग हाणे – तु ही पोलीसांना प  दया. आजच प  देण.े मा.आयु  साहेब 
यांना सु दा प  दे यात यावे. सव नगरसेवक यांना प  दे यात यावे.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती -  मा.आयु  साहेब यांना आजच  प  
दया. 
मा.अिजत ग हाणे –  आपले येथे सगळीकडे ा फकचा खूप ो लेम आह.े  यामुळे 
पाक गसाठी कुठले पॉट आह,े पाक गसाठी कती जागा असावी हे पािहले पािहजे. 
या सव गो ी िमट गम ये मा.आयु  साहेब, डी.सी.पी साहेब यांचेबरोबर स मा. 
सद य असले पािहजे. थाप य िवभागाचे गायकवाड साहेब व िशनकर मॅडम यांनी 
पाक गसाठी लॅ नग करावे. चचा करावी. जागा कुठे आहे ते बघून यावे. ही काळाची 
गरज आह.े येक चौकाम ये िस ल असले पािहजे. चांदणी चौकाम ये लॉक नाही.  
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता- थाप य) – वनवेसाठी ताव ठेवला होता. 
शाळे या मुलांची गद  असत.े ितथे P1, P2 करायचे चालले होत.े दोन तीन वेळा 
भेटलो होतो. परवा िमट ग आह े यावेळी मी बोलणार आह.े स या काप रेशनचे 
नाटयगृह, भाजीमंडई ही दोन ठकाण डोळयासमोर आह.े पीसीएमटी चौक, 
करसंकलन ऑफ स समोर  हे एक ठकाण आह.े 
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मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती -   च-होली येथील पोलीस चौक समोर 
लॅ नग करा. पाच गंुठे जागा िश लक आह.े तीन मजली पाक ग करा. कारण ितथे 

आता आपण िश प बनवत आह.े ताव आपण ठेवू शकतो. 
मा.िशनकर मॅडम (नगररचना)  - भोसरी येथील दफनभूमी, नाटयगृह, लांडेवाडी 
चौक हे ठकाण आह.े भोसरीम ये एक, दोन जागा आह.े 
मा.अिजत ग हाणे –   पाक गसाठी दघी, च-होली म ये लॅ नग क  शकतो. 
मा.मंदाताई आ हाट – सन २०१५-१६ चे बजेटम ये काम दाखिव ले आह.े य ात 
एकही काम होत नाही. 
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता- थाप य) – स या बजेट नाही.  यामुळे काम 
नाही. 
मा.मदंाताई आ हाट – तु ही कामांना मह व दले पािहजे. छोटी छोटी कामे करायला      
पािहजे. पाऊस नस यावर आता कामे कर यासाठी वेळ आह.े   
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता- थाप य) – दोन तीन मिह यात कामे कर यात 
येतील. छोटी छोटी कामांची मंजूरी क न घेऊ. 
मा.चं कांत वाळके -  कंटेनर कधी हलिव यात येईल. तुमचे िनयं ण काय आह?े 
यामुळे अपघाताची कती श यता आह.े पािलकेचे रोडचे काम चालू आह.े स या 

या ा चालू झाली आह.े आदशनगर, िवजयनगर या ठकाणी ेनेज लाईन फुटली आह.े 
ेनेज चार फूट आह.े एक क.मी.म ये एकही चबर दसत नाही. अंतगत रोड आह.े 

तेथे ममता वीट आह.े आठ दहा दवस झाले आहेत. फ  झाकन खोलून पािहले क  
यानंतर एकही काम केले नाही हे ल ात येईल. मी मा.आयु  साहेबांना बोलणार 

आह.े वॉलकंपाऊंड पडले आह.े अनािधकृत बांधकामामुळे यांनी अिधकृत भत 
पाडली. आ हाला न िवचारता लोकांची बेकायदेशीर कामे के यामुळे नगरसेवकांना 
काही कमत नाही. दोन दवसात कारवाई झाली नाही तर मा.आयु  साहेब यांचेकडे 
मांडी घालून बसणार आह.े २५० कुटंूब यापासून बाधीत होत आह.े  
मा.वाघमारे (काय.अिभयंता- थाप य) – नंतर मी काम बंद केले आह.े िवभागीय 
आयु ांकडे सगळे गेले आहेत. 
मा.चं कांत वाळके – मी जवळपास १५ कामे सांिगतली आहेत. ती कामे चालू करा.        
दघी या कामाची यादी दाखिवली आह.े आ हाला तीच तीच प रि थतीचे बोलावे 

लागत.े कामचेकडून काही चूकत असेल तर सांगा. चार दवस झाले तु ही एक पण 
काम केले नाही. ठरावीक तारीख दया. छोटी छोटी कामे सांिगतली आहेत. मोठी कामे 
तर करीतच नाही. असे वाटते तु हाला कुणाचा तरी दबाव आह.े  
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता- थाप य) -  काही कामे चालू केलेली आह.े मी 
वत: ल  घालतो व कामे क न घेतो. 

मा.चं कांत वाळके – तु ही फार दबावाखाली काम करीत आहात. तु ही 
नगरसेवकांची काही कामे करीत नाही. यामुळे खूप मानिसक ास होत आह.े फार 
अित झाले आह.े चुक ची कामे दली तर क  नका. आ ही सांिगतलेली कामे वत: 
करीत नाही. येक वॉडम ये काय चालले आह.े तु ही आमचेकडून मािहती घेणार व 
कामे करणार,  हे काय चालले आह.े खेळ चालला आह.े अशी कामे क न जमते का?  
आ हाला या मागाला जायचे नाही. कती सहन करायचे. लोकांना आ ही काय 
सांगायचे. बघा कशा प रि थतीत तु ही काम करीत आहात.  मी सात, आठ मिह यात  
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का आठ दवसात उभे राहतो. करकोळ गो ी मी करीत नाही. चालू कामे वि थत 
करावी अशी अपे ा करतो.ध यवाद. 
मा.सुरेखा ग हाणे – माझे वॉडम ये येक कामावर दबाव येत आह.े द ाचे एक  
काम चालू केले आह.े जे काम केले आहे ते अधवट आह.े 
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता- थाप य) -  जागेवर जाऊन अधवट काम े
आपण क न घेऊ. मी पण वत: येतो.  
मा.सुरेखा ग हाणे – दुसरीकडे सांिगत यामुळे लोकांची कामे करतात. 
मा.िव नाथ लांडे – काय अडचण आह ेतु हाला? कामे का नाही होत? 
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता- थाप य) -    जे जे पॉट  दले आहे या 
ठकाणी मी वत: येतो व कामे क न घेतो.  

मा.सुरेखा ग हाणे – लॉक बसवून देत नाही. 
मा.िव नाथ लांडे – आता पयत कती लॉक बसिवले सांगा. 
मा. ही.सी.काळे (उप अिभयंता थाप य) – एकच लॉक बसिव ला आह.े कलर या 
लॉकला तीनशे पयाचा खच येतो.   

मा.िव नाथ लांडे –  मा.योगेश बहल व सुलभाताई उबाळे यांचेकडे कसले लॉक 
बसिवले आहेत ते बघा. रंगीत लॉक बसिवले आहेत.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – इ भागात सगळीकडे रंगीत बाकडे व 
रंगीत लॉक सगळीकडे दे यात यावे. 
मा.मंदाताई आ हाट – आळंदी या ा सु  होत आह.े आळंदी रोड व शाळे या बाजूला 
शौचालयाची जागा सांिगतली आहे तेथे फायबर या शौचालयाची व था करावी.  
तसेच िप या या पा याची सोय कर यात यावी. 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती - सवाचे िमट गमधील हे  माग  
लागले पािहजे. परत िमट गला िवषय यायचे नाही अशी कामे करा. 
मा. ही.सी.काळे (उप अिभयंता थाप य)  - दोन प  दली आहेत. र यावरील ख े 
भरले आहेत. ठक ठकाणी  पाणी साचले आहे तेथील र याचे पाणी काढून र याचे  
काम केले आह.े एकूण १५ ठकाण आह.े  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – ठेकेदार मं ाणीला बोलवण.े सहा 
मिहन ेझाल ेठराव क न योनी अजून काम केल ेनाही.  
मा. ही.सी.काळे (उप अिभयंता थाप य)  - माकट माण ेजे असेल तसे फायनल केले 
जाईल. 
मा.संजय िनवृ ी आहेर-ि वकृत सद य – डा िवभागाने अजून काम केले नाही. 
इं ायणीनगरमधील बॅड मटन हॉल येथे मोठा िलकेज ो लम आह.े तेथे प ी खूप 
घाण करतात. इं ायणीनगरमधील बॅड मटन हॉल येथे नेट  िमळ यासाठी वेळोवेळी 
प वहार केलेला आह.े अजूनपयत चांग या नेट दले या नाहीत. तुट याच नेट 
आहेत.  
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मा.फुगे एन.ज.े ( . डा पयवे क) - इं ायणीनगरमधील बॅड मटन हॉल येथील 
िलकेज ो लम सॉल झालेला आह.े  सािह य खरेदी ही भांडार िवभागाकडून होत 
असते. भांडार   िवभागाकडून चांग या नेट िमळा यावर दे यात येतील. 
मा.अिजत ग हाणे –   डा िवभागाकडे सािह य िमळ यासाठी मागणी करा. 
िलकेजचे काम थाप य िवभागाने केले पािहजे.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – आळंदी या े करीकरीता साफ सफाई 
करणारे कमचारी वाढिवण.े आता आमचेकडे सोसाय ांची सं या वाढणार आह.े 
यामुळे आ हाला कच-याची एक गाडी वाढिवली पािहजे.  

मा. र व  भोकरे (सहा.आरो यािधकारी) – आळंदी या ेकरीता वेगळे पथक तयार 
करणार आह.े आजच या संदभात िमट ग झाली. साफसफाई करणारे कमचारी कमी 
आहेत याबाबत चचा झाली. आरो याचे कती कमचारी साफसफाईचे काम  करतात 
याचा मी आढावा घेतो.  
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती – आरो य  िवभागाकडून साफसफाई 
िवषयक कामे तु ही सांिगतली पािहजे. तीन वष झाली कमचारी वाढिव या ऐवजी  
उलट कमी कर यात आलेले आह.े ही गो  चुक ची आह.े आमचे भौगोिलक े  मोठे 
आह.े चार भोसरी त हा एक च-होली आह.े  आमचेकडे कमचा-यांची वगवारी केली 
पािहजे. जा त कमचारी दले पािहजे. आमचेकडे साफसफाई करणारे कमचारी कमी 
का आहेत? इ भागात भोसरी आह.े मला कमचारी वाढवून पािहजे. मला काही तरी 
ठोस उ र पािहजे.  आमचेकडे औषध फवारणी होत नाही. धुराची गाडी कधीच 
येतनाही. म छर खूप झाले आहेत. नागरीक आ हाला बोलतात. आ हाला 
नागरीकांना फेस करावे लागत.े  सव कामे वि थत केली पािहजे. उ ान िवभागाने 
या झाडां या फांदया वाढले या आहेत. यामुळे लाईट या खांबांना लागून लाईट 

जात.े  यामुळे फांदया कापून या.  
मा.अनुराधा गोफण े - नागरी सुिवधा क  यांचेकडे २०१४-१५ पासूनची िवधवा 
मिहलांना िमळणा-या अनुदानाची यादी तयार आह.े अजून यांना काही िमळाले नाही 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती –  मिहलांना िशलाई मिशन, मुलांना 
सायकल अजून िमळा या नाही. सायकलीला गंज लागलेला आह.े                                                         
मा.अनुराधा गोफणे -  समुह संघटक  यांना आप या भागात बस यासाठी  वरीत 
जागा दया. यांना बस यासाठी टेबल आिण खु या दया ात. दोन भागात तशी 
बस याची व था यांची केलेली आह.े 
मा.िवनया दप (आबा) तापक र, सभापती –  दोन माणसे ताबडतोब इ भागात 
बसली  पािहजे. खांडगेकर साहेब यांना मशीन आिण सायकल दे यासाठी सांग यात 
यावे. आप या शहराचा पाणीपुरवठा ३ तारखेला बंद आह.े  यामुळे काय व था 
कर यात येईल. 
मा.क डे (उपअिभयंता -पाणीपुरवठा) – टँकरने पाणीपुरवठा कर यात येईल.           
७ तारखेलाही पाणीपुरवठा करावा लागेल.  
मा. े ीय अिधकारी – इ े ीय कायालया या अंतगत जे वॉड आहेत यांचे े ीय 
सभेचे आयोजन करावयाचे अस याने  स मा.सद य यांनी आपला वेळ व तारीख 
िन ीत क न तसे प  दे यात यावे. यानंतर सभेचे िनयोजन करणे सोईचे होईल. 
 
 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 


