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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
इ भाग कायालय 

कायपिञका मांक - ८ 
सभावृ ांत 

 द.-  ७/१२/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची दनांक ७/१२/२०१६ 
रोजीची सभा बुधवार द. ७/१२/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वा. मािसक सभा 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.चं कांत (भाऊ)साहेबराव वाळके – अ य  

२. मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडूरंग 
३. मा.सौ.सुरेखा शंकर ग हाणे 
४.   मा. ी.आहेर संजय िनवृ ी- ि वकृत सद य 
 
 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

 मा. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, मा.जीवन गायकवाड - कायकारी 
अिभयंता ( थाप य) मा. िवण अ. घोडे - कायकारी अिभयंता (िव ुत), मा. िवण लडकत 
– कायकारी अिभयंता (पाणीपुरवठा), मा. ी.सतीश वाघमारे –उपअिभयंता ( थाप य), 
मा. ी. ही.सी.काळे - उपअिभयंता ( थाप य),मा.अंकुश क डे -उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), 
मा. ी.िशतोळे एस.बी.-क.अिभयंता (ज.िन), मा. ी.इ पकायल एस.एच.- लेखािधकारी, 
मा. ी.टी.एच.दाते-सहा.आरो य अिधकारी,  मा. ी.कोतकर पी.बी. - क.अिभयंता 
(पाणीपुरवठा), मा. ी.बगली एस.ए. क.अिभयंता (पाणीपुरवठा), मा. ी. ही.एस.राऊत- 
क.अिभयंता, मा. ीम.पी.आर.देसाई - क.अिभयंता (पाणीपुरवठा),मा.संदीप ठोकळे - 
क.अिभयंता (जलिन:सारण),मा. ी.धडस ए.आर.- क.अिभयंता (जलिन:सारण),मा.पांचाळ 
बी.के.क.अिभयंता, मा. ी.जी.एस.खैरे – स.उ ान अिध क, (पशुवै कय) मा. ी. नाडेकर  
बी.के. सहा.िश क भोसरी, ी.िशराळ एस.ड यू – मु या यापक लांडेवाडी, ी.देशमाने 
पी.एस. – कायालयीन अिध क. 
 ------ 
  
 
मा.अ य ा - सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात   करणेत    
                  येत आह.े    
 ------ 
 

यानंतर  खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
  ----- 
सूचक- मा.सुिनता (माई) गवळी   अनुमोदक – मा. सौ.सुरेखा ग हाणे 
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मा.सभापती इ े ीय कायालय, डॉ. दा बाजीराव लांडे या आज सभागृहात  

उपि थत नस यामुळे आज या सभे या अ य थानी मा.चं कांत (भाऊ)साहेबराव वाळके 
यांची   िनवड करणेत यावी. 
 
      सदर सुचना सवानुमते मा य झाली 
     ----- 
         
 
       (मा.चं कांत (भाऊ)साहेबराव वाळके यांनी सभेचे अ य थान ि वकारल)े 
                                            ------  
 
मा.अ य  -   तािमळनाडू या मु यमं ी जयलिलता  यांचे िनधन झालेने इ भाग 
सिमती या वतीने भावपूवक दांजली अपण कर यात येत आहे. तसेच आज या सभेत 
दाखल झालेले ऐनवेळचे िवषय दाखल क न गणसं याअभावी सदरची इ भाग सिमतीची 
सभा ५ िमनीटे पयत तहकूब कर यात येत आह.े   
 ------- 
 
                     (सवानी दोन िमनीटे दांजली अपण केली) 
 
  
          सही/- 
   चं कांत (भाऊ)साहेबराव वाळके  

    अ य                                                        
इ भाग सिमती 

                               भोसरी – ३९. 
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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
इ भाग कायालय 

कायपिञका मांक - ८ 
सभावृ ांत 

द.-  ७/१२/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची दनांक ७/१२/२०१६ 
रोजीची सभा बुधवार द. ७/१२/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वा. मािसक सभा ५ िमनीटे 
तहकूब क न बुधवार द. ७/१२/२०१६ रोजी दुपारी ३.०५ 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.चं कांत (भाऊ)साहेबराव वाळके – अ य  

२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

३. मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडूरंग 
४. मा.सुपे आशा र वं  
५. मा.गोफणे अनुराधा देिवदास  
६. मा.सुरेखा शंकर ग हाणे 
७.  मा.रसाळ िवजय सुदाम - ि वकृत सद य 
८.  मा.सोमवंशी काश बबनराव - ि वकृत सद य 
९.  मा. ी.आहेर संजय िनवृ ी- ि वकृत सद य 
 
 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

 मा. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, मा.जीवन गायकवाड - कायकारी 
अिभयंता ( थाप य) मा. िवण अ. घोडे - कायकारी अिभयंता (िव ुत), मा. िवण लडकत 
– कायकारी अिभयंता (पाणीपुरवठा), मा. ी.सतीश वाघमारे –उपअिभयंता ( थाप य), 
मा. ी. ही.सी.काळे - उपअिभयंता ( थाप य),मा.अंकुश क डे -उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), 
मा. ी.िशतोळे एस.बी.-क.अिभयंता (ज.िन), मा. ी.इ पकायल एस.एच.- लेखािधकारी, 
मा. ी.टी.एच.दाते-सहा.आरो य अिधकारी,  मा. ी.कोतकर पी.बी. - क.अिभयंता 
(पाणीपुरवठा), मा. ी.बगली एस.ए. क.अिभयंता (पाणीपुरवठा), मा. ी. ही.एस.राऊत- 
क.अिभयंता, मा. ीम.पी.आर.देसाई - क.अिभयंता (पाणीपुरवठा),मा.संदीप ठोकळे - 
क.अिभयंता (जलिन:सारण),मा. ी.धडस ए.आर.- क.अिभयंता (जलिन:सारण),मा.पांचाळ 
बी.के.क.अिभयंता, मा. ी.जी.एस.खैरे – स.उ ान अिध क, (पशुवै कय) मा. ी. नाडेकर  
बी.के. सहा.िश क भोसरी, ी.िशराळ एस.ड यू – मु या यापक लांडेवाडी, ी.देशमाने 
पी.एस. – कायालयीन अिध क. 
 ------ 
  
 
मा.अ य ा - सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात   करणेत    
                  येत आह.े    
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 ------ 
 
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात दाखल 
क न घेणेत आल.े 
     ------ 
 
िवषय मांक  १. तरतूद वग करणाबाबत. अित मण िवभागाकडील प  . इअित/१/  
                       कािव/२१७/२०१६, दनांक ६/१२/२०१६ चे िवषयप .  
िवषय मांक  २. भाग . ६ मोशी  व भाग .७ च-होली व भाग . ३६ लांडेवाडी  
                      हगणदारी मु  घोषीत करणेबाबत आरो य िवभागाकडील प  .    
                      इ ेआ/०२/कािव/८७६/२०१६, दनांक १७/११/२०१६ चे प .   
                      घोषीत करणे या कामाचा िवषय ये या भाग सिमतीम ये घेणेबाबत  
                      आरो य िवभागाकडील प  .इ आे/२/कािव/७०१/२०१६, 
                      दनांक ३/१०/२०१६ चे िवषयप . 
िवषय मांक  ३.नामकरणाबाबत. मा.सभापती इ भाग सिमती यांचेकडील दनांक  
                      ७/१२/२०१६ चे प . 
िवषय मांक  ४. भाग . ३० च पाणी वसाहतम ये ेनेजलाईन टाकणेबाबत.  
                      मा.सौ.सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी यांचे प . 
िवषय मांक  ५. भाग .६ अंतगत डुडूळगांव येथील वसाहतीला नामकरण करणे बाबत.  
                      मा.धनंजय आ हाट यांचे दनांक ७/१२/२०१६ चे प .  
िवषय मांक  ६. भाग .६ अंतगत डुडूळगांव येथील वसाहतीला नामकरण करणे बाबत.  
                      मा.धनंजय आ हाट यांचे दनांक ७/१२/२०१६ चे प .  
 ------- 

                अ) दनांक ७/९/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ६)    
                    सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

   ब) दनांक ५/१०/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ७)    
                    सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                                         ------ 
       

उपि थत स मा.सद यांचे समंतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल.े           

                                       ------- 
    

ठराव मांक - २५   िवषय मांक- १ 
दनांक- - ७/१२/२०१६   िवभाग – अित मण  

सूचक- मा.सुिनता (माई) गवळी   अनुमोदक – मा.सौ.सुरेखा ग हाणे 

संदभ – अित मण िवभागाकडील प  . इअित/१/कािव/२१७/२०१६,  
           दनांक ६/१२/२०१६ चे िवषयप .  
 इ े ीय कायालय अित मण िवभागाकडील “अ थायी अ थापना” या        
लेखािशषावर सन २०१६-२०१७ करीता तरतूद र. . ५०,०००/- करणेत आली होती.    
दनांक ०३/०८/२०१६ अखेर र. .४०,०००/- इतका खच झालेला असून िश लक 

र. .१०,०००/- इतक  होती स ि थती सदरची तरतूद कमी अस याने मा. भाग सिमती 
ठराव .७ दनांक ३/८/२०१६ नुसार आदेश मांक इअित/१/कािव/१८५/२०१६    
दनांक ३/९/२०१६ अ वये सन २०१६-१७ चे अित मण िवभागाकडील रजा वास भ ा  
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या लेखािशषावरील तरतूद र. .१,००,०००/- मधून र. .५०,०००/- इतक  र म           
इ अित मण िवभागाकडील “अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर तरतूद वग करणेत 
आली होती यानुसार अ थायी अ थापनेवर एकूण तरतूद र. .१,००,०००/- झालेली आहे 
यामधून दनांक ३/१२/२०१६ अखेर र. . ८६,०००/- इतका खच झालेला असुन 

र. .१४,०००/- इतक  िश क आह.े 
 ी.सुरेश सदािशव कदम, उप वशोध पथक यांना मा.आयु  यांचेकडील आदेशा वय े
िडसबर २०१५ ते स टबर २०१६ अखेर वाढीव मानधनाबाबत मा यता देणेत आलेली 
आह.े यानुसार यांना फरकापोटी अदा करावयाची मानधनाची एकूण र. .७०,०००/- 
तसेच माहे नो हबर २०१६ ते माच २०१७ अखेर अदा करावयाचे मानधन                    
र. .८०,०००/- असे एकूण र. .१,५०,०००/- तरतूद मानधनापाटी वाढिवणे आव यक 
आह.े 
 इ े ीय अित मण िवभागाकडील थायी अ थापना या लेखािशषकावरील तरतूद 
लेखािशषावर तरतुदर. .६०,००,०००/- इतक  आह.े यामधुन दनांक ०२/१२/२०१६ 
अखेर र. . ४०,९१,७६५/- असा खच झालेला आहे व उव रत िश लक 
र. .१९,०८,२३५/- इतक  आह.े या रकमेमधुन र. . १,५०,०००/- इतक  र म 
“अ थायी अ थापना” या लेखािशषावर वग करणेकामी मा. भाग सिमतीची मा यता घेणे 
आव यक आह.े महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वये 
एका अथसंक पीय िशषातुन दुस-या अथसंक पीय िशषात वग करावया या रकमा 
िनयमानुसार वग करता येत असलेने सदर या िवषयास मा यता देणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
         --- 
 
ठराव मांक - २६   िवषय मांक- २ 
दनांक- - ७/१२/२०१६   िवभाग – आरो य  

सूचक- मा.सुिनता (माई) गवळी   अनुमोदक – मा. सौ.सुरेखा ग हाणे 

संदभ –  आरो य िवभागाकडील प  . इ ेआ/०२/कािव /७६१/२०१६,  
           दनांक ३/१०/२०१६ चे िवषयप . 

 क शासनाने देशातील सव शहरांमधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले 
आरो य िमळावे याकरीता शहरांना व छतेची सवय व शहरांतील सव नागरीकांना 
शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न देणेचे येय गाठ यासाठी दनांक ०२/१०/२०१४ 
पासून व छ भारत अिभयान (नागरी) संपूण देशाम ये राबिव याची घोषणा केलेली आह.े 
तसेच महारा  शासनाने देखील प  . वभाअ/२०१५/ २३/नवी/३४, दनांक 
१५/०५/२०१५ अ वये क  शासनाचे धत वर व छ महारा  अिभयान (नागरी) 
राबिव याचे ठरवून   दनांक ०२/१०/२०१७ पयत हगणदारी मु  (Open Defecation 
Free) शहरे कर याचे उ ी े िन ीत केलेले आह.े तसेच मा.आयु  यांचेकडील प  . 
मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, द.०१/०४/२०१६ अ वये दनांक २/१०/२०१७ पुव  
ट याट पयाने पंपरी चंचवड शहर हगणदारी मु  कर याचे उ ी े िन ीत केलेले आह.े 
या अनुषंगाने इ े ीय कायालय काय े ातील भाग . ६ मोशी, भाग . ७ च-होली, 

व भाग . ३६ लांडेवाडी हे भाग दनांक ३०/०९/२०१६ व भाग .३५ भोसरी 
गावठाण दनांक ३१/१२/२०१६ पुव  हगणदारी मु  (Open Defecation Free) 
घोषीत करणेसंबंधी  मा यता देणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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-----  
 
 
ठराव मांक - २७   िवषय मांक- ३ 
दनांक- - ७/१२/२०१६     

सूचक-                                         अनुमोदक –   

संदभ – डॉ. दा बाजीराव लांडे यांचे दनांक ०७/१२/२०१६ चे प . 
 भाग .७, च-होली वडमुखवाडी येथील स ह.नं.१५३ ते १५७ या जागेला 

“मु ाईनगर” असे नांव देणेबाबत.  

िवषय . ३ चा िवचार पुढील सभे या वेळी कर यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------ 
 
ठराव मांक - २८   िवषय मांक- ४ 
दनांक- - ७/१२/२०१६     

सूचक- मा.सुिनता (माई) गवळी   अनुमोदक – मा. सौ.सुरेखा ग हाणे 

संदभ – सौ.सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी यांचे चे प . 
भोसरी भाग . ३० च पाणी वसाहत म ये िविवध ठकाणी ेनेज टाकणे 

आव यक आह.े याकरीता सन २०१६-२०१७ या चालू कामातून सदरचे काम करणेस 
मा यता देणेत येत आह े

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
 
ठराव मांक - २९   िवषय मांक- ५ 
दनांक- - ७/१२/२०१६     

सूचक- मा.धनंजय आ हाट    अनुमोदक – मा.संजय िनवृ ी आहेर 

संदभ – मा.धनंजय आ हाट यांचे दनांक ७/१२/२०१६ चे प . 
मौजे डुडुळगांव येथील अंतगत ३० मीटर दे  आळंदी र यालगत उ रे या बाजुस  

डुडुळगांव गावठाणाकडे जाणारा १८ मीटर र याला कायम व पी नामकरण हावे. गट नं. 
१०६,११५,६८,६७,६६,६५,५१,५२,५६,५७,५४,६९ हे सव गट न.ं आम या सम त 
तळेकर कुटंूबाचे वडीलोपा जत िमळकत असुन या िमळकतीम ये आ ही कायम व पी 
राहात आह.े तरी डुडूळगांव गावठाणाकडे जाणारा १८ मीटर र याला आम या आजोबांचे 
हणजेच “ कै.पांडूरंग भाऊसाहेब तळेकर ” माग असे नाव दयावे. कमानीचा होणारा खच 
वखचाने क  तु हाला कुठ याही कारची तोशीश लागू देणार नाही. तसेच दे  आळंदी 

बी.आर.टी.र या या उ रे या बाजूस डूडूळगांव गावठाणाकडे १८ मीटर र या या    
पि मे या भागातील े ाला कायम व पी “सावतामाळी नगर” असे नाव करणेस मा यता 
देणेत येत आह े

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
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ठराव मांक - ३०   िवषय मांक- ६ 
दनांक- - ७/१२/२०१६     

सूचक- मा. काश बबन सोमवंशी   अनुमोदक – मा.संजय िनवृ ी आहेर 

संदभ – मा.धनंजय आ हाट यांचे दनांक ७/१२/२०१६ चे प . 
  मौजे.डुडूळगांव येथील अंतगत ३० मीटर दे  आळंदी र यालगत उ रे या बाजूस  
गट नं. १०६,११५,६८,६७,६६,६५,५१,५२,५६,५७,५४,६९ हे सव गट न.ं आम या 
सम त तळेकर कुटंूबाचे विडलोप जत िमळकत असून या िमळकतीम ये आ ही 
कायम व पी राहात आह.े तसेच आळंदी दे -बीआरटी र या या उ रे या आजूस 
डूडूळगांव गावठाणकडे जाणारा १८ मीटर र या या पुव या भागातील ै ाला             
“ तळेकर नगर” असे नामकरण कर यात यावे. तसेच आळंदी दे  बी.आर.टी.र या या 
दि णेस बाजुस डूडूळगांव गावठा यातून दि णे या दशेने पा या या टाक कडे जाणारा 
१८ मीटर र या या पुव या भागातील े ाला “साईनाथ पाक” असे नामकरण कर यात 
यावे. तसेच दे  आळंदी बी.आर.टी.र या या उ रे या बाजूस डूडूळगांव गावठाणाकडे 
जाणारा र ता व दे  आळंदी बी.आर.टी. र ता या दो ही र या या होणा-या चौकाला 
“साईनाथ चौक” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह े
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ------ 
       

 
मा. अ य  - यानंतर मा.अ य  यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
           
    
 

               सही/-         
                  चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके  

      अ य                                                        
इ भाग सिमती 

                               भोसरी – ३९. 
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/८४९ /२०१६ 

दनांक- २६/१२/२०१६. 

             सही/-        
                                                            शासन अिधकारी तथा सिचव  

                                  इ ेञीय कायालय 
                          भोसरी – ३९.  
 

 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
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 दनांक ७/१२/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे 

मािसक सभेत खालील माणे मा.नगरसद यांनी चचा केली. 
 
मा.सुरेखा ग हाणे – माझे वॉडम ये पाणी उिशरा सोडतात. यामुळे पुव  पा याची सकाळी 
८.०० वा. ठेव यात यावी.  
मा.संजय आहेर – आता बरीचशी टडर ओपन केली आहेत. थाप य िवभागाकडून कामकाज 
कधी होणार आह.े  
मा.जीवन गायकवाड (काय.अिभयंता थाप य) – आता जेवढे टडर झाले आहेत ते 
मा. थायी सिमतीकडे आह.े  फाईल  सील होऊन आली क  कामे सु  कर यात येतील. 
मा.सुरेखा ग हाण े– आम या वाडमधील थाप य िवषयक सव कामे वेळेवर क न दयावी. 
मा.चं कांत वाळके – माझे मािहती माणे आजची शेवटची िमट ग असेल. या िमट गला  
िनवडणूक अिधकारी काम करणार आह.े फे ुवारीम ये िनवडणूक झा यावर दूसरे 
नगरसेवक येतील. गेली पाच वष आ ही ितिनधी होतो. आमचेसारखे नगरसेवक कधी तरी 
आपलेवर खवळले असतील तर केवळ जनतेचे काम झाले पािहजे हाच उ ेश आमचा असतो. 
िवकास कामे झाली पािहजे. िमट गम ये आ ही धारेवर धरत होतो. मा या सारखा 
नगरसेवक तुमचेकडे िवकास कामे हावीत अशी मागणी करीत होतो. आमचेसारखेच बाक  
कायकत कामाची मागणी करीत असतात. परंतू याम ये फरक असतो. आता पाच वष मी 

ितिनधी नाही. परंतू एखादे काम घेऊन आलो तर सहकाय करावे. आमचे लोकांचे सहकाय 
असणार आह.े  
 पाणी पुरवठा िवभागाचे लडकत साहेबांचा आ हाला चांगला अनुभव आह.े  
आमचे भागात पाणी टंचाईचा  होता. परंतू दोनच दवसात यांनी सव भागाची 
पाहणी क न  या या भागात पाणी टंचाई  आहे तेथे पाणी वेळेवर िमळेल अशी व था 
केली. बी.यु.भंडारी, गजानन महाराज नगर व इतर भागात जातीने ल  घालून 
पाणीपुरवठा व था केला आह.े तसेच साईनाथनगर, ल मीनगर येथील पा याची अडचण 
दूर होईल.  
 ेनेज लाईन सी.एम.ई पयत जोडली गेली तर बरे होईल. व यानंतरच 

ेनेजचा  सुटेल. दघी िवभाग ेनेजमु  व कचरामु  केला आह.े  १५० ते २०० 
एलइडी िमळ यासाठी य  केला आह.े  थाप य िवभागाचा आवजुन उ लेख करावासा 
वाटतो. शंभर ट े  र याचे डांबरीकरण कर यासाठी अितशय मदत केली आह.े फ  

ेनेजची शंका दूर करावी.  माझेकडून काही बोललो असेल तर दलिगरी  करतो. 
 शासन जेवढे जलदगतीने पळेल तेवढे िवकास कामे झपाटयाने होतील.  तरी 
भिव यात आमचे कायकत असतील यांची सव जबाबदारी शासन ि वकारतील. 
आतापयत िवकास कामे केली आहेत. व र ांशी स लामसलत क न िनणय घेतले तर 
शासनाचेही धोरण यावे लागणार नाही.  
मा.सुिनता (माई) गवळी – आमचा वॉड रेड झोनम ये आहे तरी खूप िवकास कामे केलेली 
आह.े यामुळे मी समाधानी आह.े व याब ल मी आपले आभार मानते. दाते साहेब नेहमी 
फोन केला क  हजर असतात. काही करकोळ कामे असतील तर ती पुण करावी. नवीन 
जागेची कामे लवकरात लवकर पुण क न यावी. पा याचा  ता काळ सोडिव यात 
यावा.  
मा.सुरेखा ग हाणे – माझे वॉडमधील मागचीच कामे झालेली नाही. ग हाणेव तीम ये     
िप याचे पाणी सोड याची पुव  जी वेळ होती तीच वेळ ठेव यात यावी. कारण मिहला 
कामाला जात अस यामुळे यांची अडचण होत आह.े तसेच कचराकंुडीची सोय कर यात 
यावी.  
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मा.टी.एच.दाते (सहा.आरो य अिधकारी) – आपण कमचा-यांकडून कचराकंुडीचे काम क न 
घेतो. या ठकाणी छोटे छोटे वसाियक अस यामुळे ते कचरा खाली टाकतात. कचराकंुडी 
रोज साफ केली जाते.  
मा. िवण लडकत (काय.अिभयंता पाणीपुरवठा) – मा.अ य ,सव स मा.सद य गायकवाड 
साहेब व आ ही गेली पाच वष एक  काम करीत आह.े पाच वषापासून आ ही लोकासाठी 
काम केलेले आह.े झपाटयाने आपण लोकासाठी काम करीत आह.े याकरीता अिधका-यांचे 
सहकाय िमळाले आह.े परंतू काही कामे करताना आव यक या सव गो ी नस यामुळे 
आप या भावना दुखाव या असतील तर दलिगरी  करतो. भिव यात आपण सहकाय 
करावे. 
मा. संजय िनवृ ी आहेर - ि वकृत सद य – बरीचशी कामे करताना हे ि वकृत सद य 
आहेत असे जाणवू दले नाही. सव एक  प दतीने येत आहेत. पुव  सगळे उपि थत राहात 
होते. सगळयांनी खूप चांगले सहकाय केले आह.े तीनही ि वकृत सद यांना सव 
नगरसेवकांनी एकटे पडू दले  नाही. सगळयांचे वतीने मी आभारी आह.े  
मा. अ य  - आज या िमट गला उपि थत रािहले या सवाचे आभार मानतो. व यानंतर 
सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
 


