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पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
कायपिञका मांक - ५ 

सभावृ ांत 
 

 दनांक -  ३/०८/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.०३/०८/२०१६ 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 होते. 
 

१. मा.डॉ. दा बाजीराव लांड े– सभापती 
२. मा.मंदा उ म आ हाट 
३. मा.िनतीन ताप काळजे 
४. मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
५. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
६. मा.सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी 
७. मा.सुपे आशा र व  
८. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
९. मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
१०. मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
११. मा.जा लदर (बा पु) शद,े 
१२. मा.सौ.सुरेखा शंकर ग हाणे 
१३. मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 
१४. मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
१५.मा.आहेर संजय िनवृ ी- ि वकृत सद य 
१६.मा.सोमवंशी काश बबनराव - ि वकृत सद य 
१७.मा. िवजय सुदाम रसाळ 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

         मा. ी.चं कांत इंदलकर- े ीय अिधकारी, मा. ीिनवास दांगट- शासन 
अिधकारी, मा. ी.जीवन गायकवाड, काय अिभयंता ( थाप य), मा. ी.थोरात– काय 
अिभयंता, (िव ुत)), मा. ी.जयंत बरशे ी काय. अिभयंता (पाणीपुरवठा), मा. ी.क डे 
के.बी. उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), मा. ी.संजय घुबे - उप अिभयंता, मा. ी.वाघमारे 
एस.बी.-उप-अिभयंता ( थाप य), मा. ी.लांडे बी.पी -उपअिभयंता (िव ुत), मा. ी.मनोज 
सेठीया-उपअिभयंता(जिन),मा. ी. ही.सी.काळे-उपअिभयंता( थाप य), मा. ी. डी. एच. 
बोरावके  उपअिभयंता ( थाप य), मा. ी.जाधव ही.के. उपअिभयंता ( थाप य उ ान).  
मा. ी.वाडकर एस. ही. क.अिभयंता( थाप य), मा. ी.िनखील फडर क.अिभयंता ( थाप य 
उ ान), मा. ी. दि वजय पवार - क.अिभयंता (पाणीपुरवठा),  मा. ी.इ पकायल एस. 
एच.लेखािधकारी, मा. ी.दाते टी.एच. - सहा. आरो य अिधकारी, मा. ी.जे.एन.खैरे-
(सहा.उ ानिनरी क), मा. ी.देशमान े पी.एच.-काया.अिध क, मा. ी.एस.ड यू-
मु या यापक, मा.िव., लांडेवाडी शाळा, मा. ी.माळी एस.के. आरो य िनरी क,  
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पशुवै कय, मा. ी.नाडेकर बी.के.सहा. िश क, मा. ीम. भावती पाटील – पयवे क- 
िश ण मंडळ, मा. ी.डामसे आर.- मले रया िनरी क,  
 
 ----- 
 
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात  करणेत 
येत आह.े    ------   
 
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेत आल.े 

------- 
िवषय मांक  १. तरतूद वग करणेबाबत. अित मण िवभागातील प  . इअित /१/कािव/  
                       १५२/२०१६, दनांक २८/७/२०१६ चे प . 
िवषय मांक  २. पादचारी पुलास नाव दे याबाबत मा.आमदार ी.महेश कसनराव  
                       लांडगे यांचे . ८७०७ दनांक ३०/७/२०१६ चे प . 
िवषय मांक  ३. भाग .३३ गवळीनगर हगणदारी मु  घोषीत करणे बाबत. आरो य 
                       िवभागाकडील प  . इ ेआ/०२/कािव/६३८/२०१६ द.२९/७/१६चे प . 
िवषय मांक  ४. नामफलक लाव याबाबत. स मा.सद य मंदाताई आ हाट  यांचे  
                       द. ३/८/२०१६ चे प . 
िवषय मांक  ५. नामफलक लाव याबाबत. स मा.सद य मंदाताई आ हाट  यांचे  
                       द. ३/८/२०१६ चे प . 
िवषय मांक  ६. भाग .३२ मधील गंगो ी उ ानातील गजबो बांधकाम काढणेस  
                       मंजूरी िमळणेबाबत. स मा सद य ी.अिजत दामोदर ग हाणे यांचे  
                       दनांक ३/०८/२०१६ चे प . 
िवषय मांक  ७. चौकाचे नामकरण होणेबाबत स मा.ि वकृत सद य ी. काश सोमवंशी  
                       यांचे दनांक ३/८/२०१६ चे प . 
िवषय मांक  ८. भाग . ३० च पाणी वसाहत येथील उ ाणपुलाखालील बांधकाम  
                       पोलीस चौक ला देणेबाबत.स मा.सद य ी.वसंत (नाना) आनंदाराव  
                       ल ढे यांचे दनांक ३/८/२०१६ चे प . 
 
           अ) दनांक ७/७/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ०४)    

      सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
                                              ------- 

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

ठराव मांक- ११    िवषय मांक- १ 

दनांक- ३/८/२०१६      

सूचक- मा.सुिनता (माई) गवळी    अनुमोदक- मा.सुरेखा ग हाणे 
संदभ - अित मण िवभागातील प  . इअित /१/कािव/१५२/२०१६,  
          दनांक२८/७/२०१६ चे प . 
 इ े ीय कायालय अित मण िवभागाकडील अ थायी अ थापना या लेखािशषावर 
सन २०१६-१७ करीता तरतूद र. .५०,०००/-करणेत आली होती. दनांक २/७/२०१६ 
अखेर र. . ३२,०००/- इतका खच झालेला आहे व उव रत िश लक र. . १८,०००- इतक  
असुन स ि थती पाहता ती कमी आह.े इ े ीय कायालय अित मण िवभागाकडील सन 
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२०१६-१७ चे रजा वास भ ा या लेखािशषावर तरतुद र. . १,००,०००/- 
इतक  आह.े यामधून द.१३/०६/२०१६ अखेर र. .१४,०००/- असा खच झालेला आहे 
व उव रत िश लक र. .८६,०००/- इतक  आह.े या रकमेमधून र. .५०,०००/- इतक  
र म      अित मण अ थायी अ थापना या लेखािशषावर वग करणे आव यक आह.े तरी इ 

े ीय कायालय अित मण िवभागाकडील अ थायी अ थापना या लेखािशषावर सन 
२०१६-१७ करीता तरतूद र. . ५०,०००- इतक  आह.े द.२/७/२०१६ पयत सदर 
लेखािशषावर र. .३२,०००/- खच झालेला आहे व उव रत र. .१८,०००/- इतक  
िश लक आह.े स ि थतीत पुढील कालावधीसाठी सदरची र म कमी असलेने इ अित मण 
िवभागाकडील रजा वास भ ा या लेखािशषावरील तरतुद र. .१,००,०००/- मधून 
र. .५०,०००/- इतक  वग करणेकामी मा. भाग सिमतीची मा यता घेणे आव यक आह.े  
महारा  ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका 
अथसंक पीय िशषातून    दुस-या अथसंक पीय िशषात वग करावया या रकमा 
िनयमानुसार वग करणेस मा यता दे यात येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
ठराव मांक- १२    िवषय मांक- २ 
दनांक- ३/८/२०१६      

सूचक- मा.सुरेखा शंकर ग हाणे    अनुमोदक- मा.सुिनता(माई) गवळी 
संदभ- मा.आमदार ी.महेश कसनराव लांडगे यांचे दनांक ३०/७/२०१६ चे प  
 भोसरी शहराम ये ग हाणे व ती, िशतल बाग येथे नागरीकां या मागणीनुसार 
अ ावत पादचारी पुल उभा राहात असून सदर या पुलास भोसरी मधील जु या िपढीतील 
धा मक े ातील ह.भ.प.वैकंुठवासी गु वय भोसरीकर माऊली तथा ानोबा िभमाजी ल ढे 
पादचारी पुल असे नांव दे यास मा यता दे यात येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
ठराव मांक- १३    िवषय मांक- ३ 

दनांक- ३/८/२०१६      

सूचक- मा.वसंतराव (नाना) ल ढे    अनुमोदक- मा.िव नाथ लांडे 
संदभ - भाग .३३ गवळीनगर हगणदारी मु  घोषीत करणे बाबत. आरो य 
          िवभागाकडील प  . इ ेआ/०२/कािव/६३८/२०१६ द.२९/७/१६चे प . 
  क शासनाने देशातील सव शहरांमधील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले 
आरो य िमळावे याकरीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना 
शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न देणेचे येय गाठ यासाठी दनांक २/१०/२०१४ पासून 
व छ भारत अिभयान (नागरी) संपूण देशाम ये राबिव याची घोषणा केलेली आह.े तसेच 

महारा  शासनाने देखील प  . वभाअ/२०१५/ क२४/नवी/३४, दनांक १५/५/२०१५ 
अ वये क  शासनाचे धत वर व छ महारा  अिभयान (नागरी) राबिव याचे ठरवून        
दनांक २/१०/२०१७ पयत हगणदारी मु  (Open Defecation Free) शहरे कर याचे 

उ ी  िनि त केलेले आह.े तसेच मा.आयु  यांचेकडील प  . मातवी/१२/कािव 
/९६/२०१६ द.०१/०४/२०१६ अ वये द.२/१०/२०१७ पुव  ट याट याने पपरी        
चचवड शहर हगणदारी मु  कर याचे उ ी  िनि त केलेले आह.े या अनुषंगाने इ े ीय 

कायालय काय े ातील भाग . ३३ गवळीनगर हा भाग द.३१/८/२०१६ पुव  
हगणदारी मु  (Open Defecation Free) घोषीत करणेस मा यता दे यात येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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------ 
 
ठराव मांक- १४    िवषय मांक- ४ 

दनांक- ३/८/२०१६      

सूचक- मा.मंदाताई आ हाट     अनुमोदक- मा.सुरेखाताई ग हाणे 
संदभ - नामफलक लाव याबाबत. स मा.सद य मंदाताई आ हाट  यांचे  
          द. ३/८/२०१६ चे प . 
          बनकर व ती येथे नािशक हायवेलगत नागरीकांना मािहतीसाठी पिह यापासून 
बनकरव ती हे नामफलक आह,े परंतु पुव बनकर व ती व पि म बनकरव ती नाव दे यास 
मा यता दे यात येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------  
 
ठराव मांक- १५    िवषय मांक- ५ 

दनांक- ३/८/२०१६      

सूचक- मा. मा.मंदाताई आ हाट    अनुमोदक- मा.सुरेखाताई ग हाणे 
संदभ - नामफलक लाव याबाबत. स मा.सद य मंदाताई आ हाट  यांचे  
          द. ३/८/२०१६ चे प . 
 बनकर व ती मोशी येथे जवळजवळ ४०० वषापासून पुरातन काळातील भैरवनाथ 
मंदीर आह.े दरवष  मोशी गावातून दस-याला या भैरवनाथ मंदीराम ये भैरवनाथची 
पालखी येते. सव ाम थ व रिहवासी येथे येतात. व िशलंगणाला येतात. २००४-२००५ 
म ये िजण दार झाला आह.े या मंदीरासमो न १८ मी.डी.पी. र ता गेला आह.े या 
र यास भैरवनाथ मंदीर माग/चौक असे नांव देणेस मा यता दे यात येत आह.े  
    सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
 
ठराव मांक- १६     िवषय मांक- ६ 

दनांक- ३/८/२०१६      

सूचक- मा.अिजत ग हाणे     अनुमोदक- मा.आशा सुपे 
संदभ - भाग .३२ मधील गंगो ी उ ानातील गजबो बांधकाम काढणेस मंजूरी िमळणेबाबत 
           स मा सद य ी.अिजत दामोदर ग हाणे यांचे द.३/०८/२०१६ चे प . 
 भाग .३२ मधील गंगो ी पाक उ ानाम ये ब उ ेशीय इमारतीचे बांधकाम 
कर याची िनिवदा काढ यात आलेली आह.े सदर इमारतीचे बांधकाम चालू करणेसाठी या 
ठकाणी असलेले जुने गजबो बांधकाम काढणे आव यक आह.े सदर बांधकाम काढणेस  

मा यता दे यात येत आह.े 
    सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
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ठराव मांक- १७     िवषय मांक- ७ 

दनांक- ३/८/२०१६      

सूचक- मा. काश सोमवंशी, ि वकृत सद य   अनुमोदक- मा.िव नाथ लांडे 
संदभ - चौकाचे नामकरण होणेबाबत स मा.ि वकृत सद य ी. काश सोमवंशी  
          यांचे दनांक ३/८/२०१६ चे प . 
 भाग .२९ इं ायणीनगर, भोसरी येथील वै णोमाता चौक ते संतनगर चौक या 
दर यान या र याम ये ारका लॅटीनम व ारका िव  या सोसायटयांमधील चौकास 
“ ारका चौक” असे नामकरण दणेेस मा यता दे यात येत आह.े    
   सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
ठराव मांक- १८     िवषय मांक- ८ 

दनांक- ३/८/२०१६      

सूचक- मा. दा लांडे      अनुमोदक-मा.Adv.िनतीन लांडग े
संदभ - भाग . ३० च पाणी वसाहत येथील उ ाणपुलाखालील बांधकाम पोलीस  
          चौक ला देणेबाबत.स मा.सद य ी.वसंत (नाना) आनंदाराव ल ढे यांचे  
          दनांक ३/८/२०१६ चे प . 
  भाग . ३० च पाणी वसाहत येथील भोसरी येथे िजजामाता उ ाणपुलाजवळ 
पुव  पोलीस चौक  होती. सदर पोलीस चौक  र ता ंदीकरणाम ये पाडली गेली सदर 
पोलीस चौक ला िजजामाता उ ाणपुलाखाली गवळी कमान समोरील ६१ चौ.मी. े फळ 
असलेले बांधकाम आव यक ते बदल क न पोलीस चौक ला दणेेस मा यता दे यात येत 
आह.े     
   सदर ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

------ 
 
 
            सही/- 
            डॉ. दा बाजीराव लांडे 
                     सभापती 
                                                                                         इ भाग सिमती 
                    भोसरी – ३९.                         
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/५४१/२०१६ 

दनांक- २६/०८/२०१६   

                          सह /- 
                                                           शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                                                 इ ेञीय कायालय, 
भोसरी – ३९  

 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी                               
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.                                         
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       द.३/८/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ भाग कायालयाचे मािसक 
सभेत खालील माणे मा.नगरसद यांनी चचा केली.  
मा.िनतीन काळजे – आरो य िवभागाकडील हागणदारी मु  गांव करणे याबाबत प ीकरण 
दे यात याव.े 
मा. े ीय अिधकारी – क  शासना या मा यमातून व छ  भारत अिभयान  योजना राबिव यात 
येत आह.े या अिभयान अंतगत पुण शहर हे हागणदारी मु  कर याचे धोरण शासनान े िनि त  
केले आह.े येक े ीय कायालयातील भाग हागणदारी मु   कर यासाठी वॉड . ३२,३४,  
आपण िन ीत केले आह.े याम ये काही िनकष आह.े शासनाची टीम या ठकाणी पाहणी 
कर यासाठी येणार आह.े आपण सगळे वॉड हागणदारी मु  करणार आह.े शासनाने हे 
कळिव यानुसार भाग सिमतीची ही मा यता घेणे आव यक आह.े आप याला मा यता 
िमळा यानंतर हा वॉड िन ीत कर यात येईल.  
मा.िनतीन काळजे – याम ये काय कामे येतात? शौचालयाचे बांधकाम कर यासाठी अज   दले 
याबाबत आपण काय काम करीत आहात? माझे वॉडमधून ४०० अज दले होते. बरेचसे अज बाद 

झाले आह.े ३० ट े  अज चुक चे आह.े काही लोकांनाच अनुदान दलेले नाही. ामीण भागातील 
लोक इकडे येऊ शकत नाही. कती तरी अज पड ग आहेत. िव भागाकडून जा त स ह करीत नाही. 
सवात जा त अज माझे वॉडमधील आह.े सहा सहा मिह ने स ह करीत नाही. आ हाला ब-याच 
गो ीचा ास होत आह.े  
मा. े ीय अिध कारी – आप याला पुण टागट करायचे आह.े 
मा.िनतीन काळजे – यांचे शौचालयाचे बांधकाम केले नाही यांचे पैसे काढून या. तु ही पैसे 
द या िशवाय ते लोक बांधकाम क  शकत नाही. आमचे गांव कसे हगणदारी मु  होणार ? 

मा.तानाजी दाते (सहा.आरो यािधकारी) – शासनाकडून सोळा हजार  दे यात येते. आठ हजार 
द यानंतर यांनी ेनेज जोडून घेऊन सव काम करायचे आह.े बांधकाम पुण झा यानंतर अपलोड 

कर यात येत.े दुस-या ह याची ोसीजर केली जात.े  
मा.िनतीन काळजे – माझे वॉडमधील अज आणून देतो. शौचालयाचे काम ॉपर झाले      पािहजे. 
पुढ या मिह या पयत माझे वॉडमधील एकही माणसाचे शौचालयाचे काम रािहले नाही पािहजे.   
मा.सुिनता (माई) गवळी –माझे वॉडम ये र यावर डांबर व खडी वेगवेगळी झाली आह.े 
मा.िवनया तापक र – माझे वॉडमधील समुहिश पाचे उ ाटन दोन वषापुव  झाले आह.े तो 

ोजे ट कधी पुण करणार आहे? ७० लाख पये तरतूद आह.े  ते ोजे ट करायचे आहे का नाही? 
मला फायनल याबाबत सांगणे.  
मा. ही.सी.काळे (उपअिभयंता, थाप य) – मा.आयु  साहेबांकडे फाईल आह.े आठ         
दवसात टी.एस. होईल. याम ये करे शन करायचे आह.े  

मा.िवनया तापक र – दोन वषापासून काम तसेच रािहले आह.े पुतळे कसे झाले आहते याची 
मािहती नाही. 
मा. ही.सी.काळे (उपअिभयंता, थाप य)- टोटल २५ मु या आहेत यापैक  २० मु या झा या 
आहेत. २९ लोक ते काम करीत आहेत.  टी.एस.चे काम आह.े  
मा.िवनया तापक र –  माझे वॉडमधील डांबरीकरणाचे काम चालू केले नाही. ठेकेदार मतरानी 
यांनी काम कर यास वेळ लावला आह.े आता  या कामास तु हा वेळ लावू नका.  
मा. ही.सी.काळे (उपअिभयंता, थाप य)-  पाऊस पड यामुळे काम करता आले नाही.  
मा.जीवन गायकवाड (कायकारी अिभयंता, थाप य) – थाप य िवभागाकडून १२ कामाची 
िनिवदा काढणार आह.े ९ िनिवदा प लीश के या आहेत. ३ कामे करायची    रािहली आह.े 
समुहिश पाचे काम कर यात येईल. दोन मु य र ते आळंदी ४५ मीटरचा र ता व ३० मीटरचा 
र ता रािहला आह.े समुहिश पा या कामासाठी क सलटंट नेमले आह.े क सलटंट इ टीमट देतील. 
आपण र याचे काम केलेले आह.े पाईप लाईन या मजबुतीकरण करणार आह.े र या या सटरला 
९ मी. उंचीचे पोल करणार आह.े वायड ग करणार आह.े यासाठी ताव मु य कायालयाकडे 
सादर केला आह.े समुह िश पाचे दोन भाग केलेले आह.े २५ मु यासाठी चबुत-याचे काम करणार 
आह.े २५ मु यापैक  १२ मु याचे काम केलेले आह.े यासाठी मु य वा तूिवशारद, वारकारी पंथाचे 
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त  येणार आहेत. ते येकजण िनरी ण क न सट फकेट देतील.  मु य वा तू िवशारद या 
मुत ला अ ोच देतात.  फायबर या मु याचे महारा  शासनाकडे अहवालासाठी दले जाते. यांचा 
अहवाल आ यानंतर िज हाधीकारी कायालयाकडे दयायचे असत.े या भागाचे िनरी ण झाले 
नंतर नगरिवकास खा याकडे करण जात.े या े ात आपले य  चालू आह.े वैयि क मंुबईला 
जावून पाटपुरावा करीत आहे. मुत  चबुत-यावर उभी करताना आप याला ेलर यावी लागत.े या 
सव गो ी के यावर मुत चे अनावरण करणार आह.े मुत  उभी करणार आह.े  आता ते फायनल 
टेजला आह.े  

मा.िवनया तापक र – माझे वॉडम ये हीजीट दया. र याची अव था बेकार आह.े       
अि शामकची गाडी बोलवून र ता धुतलेला आह.े सगळी  टे कोची काळी मती आह.े चौकशी  
कशी होणार? कच-याची गाडी दोन तीन दवसात फरत नाही. गाडीवर तीन लोक कशाला 
असतात. एक तर नुसता बसुनच असतो. एक ाय हर असून  वॉडम ये     कच-याचे गाडीची 
कं लेट येत.े  
मा.तानाजी दाते (सहा.आरो यािधकारी)- कच-याची गाडी पं चर झाली तरच कं लेट येत.े  
मा.डॉ. दा बाजीराव लांडे – सभापती – मागचे वेळेस पण नगरसेवकांनी कं लेट केली होती. 

वेळे या वेळी कामे केली पािहजे. काही अडचणी असेल तर सांगा. 
मा.तानाजी दाते (सहा.आरो यािधकारी)- येक वॉडम ये मी फरत असतो.  
मा.मंदाताई आ हाट  - पाणंद र या या कामाबाबतची फाईलवर अजून सही झालेली नाही. 
सगळी कामे फा ट केली पािहजे. कोण याही कामाला वेळ नाही लागला पािहजे. माझे वॉडातील 
कामे का थांबिवली आहेत. 
मा.जीवन गायकवाड (कायकारी अिभयंता, थाप य) – टडर काढले आह.े वकऑडर पण   दले या 
आह.े १७ कामाचे टडर काढलेले आह.े एकही काम बी ठेवलेले नाही. पावसाळा झाला क , 
र याची कामे चालू करता येतील.  
मा.िव नाथ लांडे – गेले चार वषापासून माझे येथील कमानीचे काम चालू आह.े ५० ट े च काम 
झाले आह.े या ठकाणी तसेच मटे रयल पडून आह.े चार चार वष काम होत नसेल तर उपयोग 
काय या कामाचा. याबाबत लवकर काही तरी िनणय या. गुळवेव तीची काय अव था आहे ते 
पाहणे.  
मा.िनतीन काळज े– च-होली येथील ४५ मीटर र याचे काम का थांबिवले आह?े चार वष झाली 
मी या िवषयावर बोलत आह.े शेतक-यांचे नुकसान करीत आहात.  शेतक-यांनी काही तरी या ठ 
काणी केले असत.े शेतक-यांचा जो िह सा आहे तो सोडून दया. दोन वषापासून या ठ काणी मु म 
टाकलेला आह.े शेतक-यांबरोबर आ ही वाईट झालो आह.े शेतकरी शेती करीत होते ते परवडले 
असते. दोन वषापासून पैसे अडकुन रािह ले आह.े या कामाबाबत मा. थायी सिम ती सभेम ये 
ठरावास मा यता द लेली आह.े ठराव मंजूर झालेला आह.े   
मा.जीवन गायकवाड (कायकारी अिभयंता, थाप य) – दाभाडे यांनी कागदप  दली आहेत. च-
होलीत ४५ मीटर र ता कर यासाठी टडर काढले आह.े दाभाडे यांची जागा र याम ये गेलेली 
आह.े यासाठी हे काम रािहलेले आह.े आर ण कॅ सल करायचे होत.े शासनाकडून मा यता 
झा यानंतर सी.डी. वकचे काम र याचे काम कर यात येईल.  यामुळे हे काम अधवट आह.े 
शेतक-यांची भत बांधायचे काम चालू आह.े  
मा.िनतीन काळजे – या कामासाठी मी पैसे खच केले आह.े आ ही भूसंपादन कडून या कामासाठी 
पैसे आणलेले आह.े आमचेकडील जुनी पा याची टाक  पाडून या.  
मा.जयंत बरशे ी (कायकारी अिभयंता पा.प.ु) – च-होली येथील पा याची टाक  पाड याचे काम 
क न घे यात येईल. ऑग टम ये एक वेळ पाणीपुरवठा कर याचा िनणय होईल.  
मा.अिजत ग हाणे – ग हाणे व ती येथील पा याचे पंप चालत नाही. जुने पंप आहेत त े यो य 

मतेने चालत नाही नाही. ते काढून नवीन पंप बसिवले पािहजे.  
कच-याची काय प रि थती ती पाहणे. 
मा.िवनया तापक र – २० वषापासून या या जु या पा या या पाईप लाईन आहेत या पािह या 
पािहजे. यामधून पा याची गळती होत असेल तर पाईप लाईन बदलली पािहजे. 
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मा.जयंत बरशे ी (कायकारी अिभयंता पा.प.ु) -  ब-याच कामाची िनिवदा झालेली आह.े पाईप 
सु दा आलेले आह.े जु या पा या या पाईप लाईन आहेत या बदल यासाठी परवानगी घे यात 
येऊन ऑ टोबर म ये जु या पाईप लाईन बंद क न नवीन पाईप लाईन करणार आह.े जु या पाईप 
लाईन ॅ क होतात. आमचेकडे जुने नकाशे आहेत.  
मा.अिजत ग हाणे – घाण पा या या त ारी येत आहेत. पाणी पुरवठा िवभागाने कधी स ह केला 
आहे का? पा या या टाक ची लेवल मटेन करा. वैय क पाणपुरावा केला पािहजे. 
मा.जयंत बरशे ी (कायकारी अिभयंता पा.प.ु) -   पाणी परुवठा िवभागाकडून स ह क न घेणार 
आह.े  
मा.वसंत (नाना) ल ढे -  इ े ीय कायालयातील थाप य, िव ुत, पाणीपुरवठा, ेनेज    
िवभागाचे कती टडर झाले आहे याची मािहती दयावी. 
मा.जीवन गायकवाड (कायकारी अिभयंता, थाप य) – थाप य िवभागाकडील एकूण ७८ कामे 
होती. २६ कामाची िनिवदा उघडली आह.े ४२ कामासाठी रसपॉ स न हता.      फेरिनिवदा 
दलेली आह.े तीन पे ा कमी आले आह.े मुदतवाढ दलेली आह.े सगळीकडे कामे चालू आहेत.  

मा.जयंत बरशे ी (कायकारी अिभयंता पा.प.ु) – पाणीपुरवठा िवभागाची ५९ कामे काढलेली आह.े 
७ कामासाठी ३ िनिवदा आलेली आह.े यासाठी मुदतवाढ दलेली आह.े २४ कामांना 
अ प ितसाद अस यामुळे मुदतवाढ दलेली आह.े काही कामे अशी आहेत क  या कामांची ोसेस 
चालू आह.े २८ कामांची मुदत संपणार आह.े सगळी कामे चालू आहेत.  
मा.अिजत ग हाणे – ाय हेट कामे लवकर होतात. आपली सरकारी कामे लवकर होत नाही. 

येक ठकाणी इंटरे ट आह.े कामे झाली पािहजे. 
मा.वसंत (नाना) ल ढे – िव ुत िवभागाकडील कामे अगोदर केली पािहजे.  
मा.लांडे (उपअिभयंता िव ुत) – िव ुत िवभागाची ११७ कामे आह.े २२ कामांचे ओपन ग होणार 
आह.े 
मनोज सेठीया-उपअिभयंता(जिन) – ेनेज िवभागाची १७ कामे ओपन केली आहेत. ७ कामासाठी 
अ प ितसाद आह.े  
मा.वसंत (नाना) ल ढे – सव कामांचे टडर भरा. सूचना दया. काही अडचणी असतील या पाहणे. 
सव टडर िनघाले पािहजे. १० ट े   पुढे ने यावर ा लेम झालेला आह.े  पुढ या   िमट गपयत सव 
टडर िनघालेली पािहजे.  
मा.जा लदर शदे – मा. थायी सिमती सभेम ये नाला सफाई बाबत जे आदेश दले आहेत याब ल 
काय कारवाई केली आह.े  
मा. े ीय अिधकारी -  कच-या या गाडया लीन क न या ात. इतर भागा या मानाने 
आप या   भागाची प र थीती चांगली आह.े सव नाला सफाई कर यात आलेली आह.े  
मा. शासन अिधकारी – भाग सिमती या वतीने मा.इंदलकर साहेब यांचा सहा.आयु  पदी 
िनयु  झालेमुळे पु पगु छ देऊन स कार कर यात येत आह.े  
 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 


